
 
 

Stichting COKZ houdt toezicht en voert controle uit, in opdracht van de 
overheid, op de naleving van publieke regelgeving in de zuivel- en 
pluimveesector en verstrekt exportcertificaten. COKZ voert haar 
werkzaamheden uit vanuit haar kantoor in Leusden en heeft circa 65 
medewerkers.  
 
Voor de verdere professionalisering van onze interne organisatie zijn wij per 
direct op zoek naar een zelf startende 
 

HR Adviseur 
         (24-28 uur) 

 
Jouw uitdaging 
Als HR Adviseur vervul jij een brede HR-adviesrol met een veelzijdig takenpakket. In deze rol ben je dé 
HR partner voor directie en het management en hét aanspreekpunt voor medewerkers aangaande 
operationele en tactische vraagstukken op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom. Je ziet 
toe op de toepassing en naleving van ons HR-beleid, procedures en wet- en regelgeving. 
Daarnaast help je van COKZ een wendbare en open organisatie te maken die aantrekkelijk is op de 
arbeidsmarkt en waar eigenaarschap hoog in het vaandel staat. Hiertoe bouw je mee aan een 
eigentijds HR-beleid dat aansluit bij de ontwikkelingen op de markt en dat maatwerkoplossingen biedt 
voor de medewerkers. 
 
Ondanks dat het een zelfstandige en uitvoerende allround HR rol betreft, wordt er intensief 
samengewerkt met de manager Bedrijfsvoering, bedrijfsjurist, officemanager, de salarisadministratie 
en externe partners. Je maakt functioneel deel uit van de afdeling Bedrijfsvoering en rapporteert direct 
aan de Directeur. 
 
Jouw profiel 
Onze ideale kandidaat is een positief ingestelde, zelf startende HR professional met een hands-on 
mentaliteit. Je voelt je als een vis in het water bij zowel de operationele als de tactische aspecten van 
de functie. Je bent gewend in mogelijkheden te denken en weet anderen op een inspirerende wijze 
mee te nemen, te overtuigen en te betrekken bij de werkzaamheden. Vanwege de verscheidenheid 
aan diverse in- en externe contacten zijn jouw contactuele en communicatieve vaardigheden 
uitstekend en voel jij gevoeligheden haarfijn aan. Je hebt ongeveer drie jaar ervaring in een 
vergelijkbare rol en bent in het bezit van een relevant HBO-diploma.  
 
Wat bieden wij je? 
Uitdagend en betekenisvol werk in een overzichtelijke organisatie met voldoende ruimte voor je 
persoonlijke ontwikkeling. COKZ is recent verhuisd en onze kantoorinrichting is nieuw, modern en 
eigentijds. Er zijn voldoende faciliteiten en ruimte om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken. 
Het salaris is afhankelijk van je kennis- en ervaringsniveau. In eerste instantie bieden wij je een 
jaarcontract met als doel deze om te zetten in een vaste aanstelling.  
 
Interesse? 
Wil je meer weten of een keer koffie komen drinken (op 1,5 meter afstand) om COKZ beter te leren 
kennen? Neem dan contact op met Monique Exoo (HR Business Partner ai), op telefoonnummer: 06 
47770154. Wil je direct solliciteren, dan kun je jouw motivatiebrief voorzien van CV mailen naar 
HR@cokz.nl t.a.v. Monique Exoo.  
 
Solliciteren kan tot en met 28 mei. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee selectiegesprekken en een 
arbeidsvoorwaardelijk gesprek. De eerste gespreksronde vindt plaats op 5 en 8 juni. Doordat COKZ 
volledig is ingericht conform de RIVM-maatregelen, vinden de gesprekken (vooralsnog) plaats op ons 
kantoor te Leusden. 
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