
 

 

Heb jij belangstelling voor toezicht en wetgeving voor 

het borgen van de voedselveiligheid en kwaliteit in de 

melkveehouderij, pluimveehouderij, zuivel en 

eierverwerkende industrie! 

 
De afdeling Strategie & Expertise is op zoek naar een 
 
 

Veterinair Beleidsmedewerker 
(minimaal 32 uur) 

 

Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van zes maanden met de mogelijkheid tot verlenging. 

 

Waar kom je te werken? 

Stichting COKZ houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde 

zuivelproducten, eieren en eiproducten op grond van de Wet dieren en de Warenwet. Dit doet zij 

middels het uitvoeren van keurings- en toezichttaken vanuit een onafhankelijke positie. Deze positie 

vraagt om medewerkers, die zich bewust zijn van hun rol en verantwoordelijkheden binnen en 

buiten de organisatie, vakbekwaam en integer zijn.  

 

De afdeling Strategie & Expertise is verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) ondersteuning van COKZ 

als organisatie door kennisdeling op het gebied van o.a. wet- en regelgeving om toezicht en controle 

op gestandaardiseerde en uniforme wijzen uit te voeren. De aandachtsgebieden van de afdeling zijn 

ontwikkelen, evalueren en onderhouden van controle en toezichtprogramma’s, het vertalen van de 

opdracht voor toezicht door opdrachtgever (LNV, VWS en NVWA) naar de uitvoering en het 

ondersteunen van de buitendienst, exportcertificering, valideren van controlerapportages en nemen 

van besluiten t.a.v. erkenning, maatregelen en vervolgcontroles, kwaliteitsborging en juridische 

advisering. Daarnaast speelt de afdeling een rol bij de begeleiding van het (buitenlandse) auditteam, 

de be- en afhandeling van meldingen en incidenten en ingeval van bijzondere bedrijfssituaties. 

 

Jouw uitdaging 

Als Veterinair Beleidsmedewerker draag jij, naast bovengenoemde algemene werkzaamheden, zorg 

voor de veterinaire/technologische inbreng in de toezichtprogramma’s en exportcertificering van 

zuivel en eieren, het beoordelen van inspectierapporten en de hieruit voortvloeiende maatregelen, 

het maken van protocollen en werkwijzers/instructies. Eventueel werk je mee aan projecten welke 

voortvloeien uit de toezichtsprogramma’s op het gebied van zuivel en eieren. Ook het kennis dragen 

en het zijn van de interne en externe vraagbaak van wetgeving voor toezicht zuivel en eieren sector 

behoort tot jouw takenpakket. De nadruk van deze tijdelijke functie ligt op operationeel/tactisch 

gebied en minder op strategisch gebied. 

Je rapporteert direct aan de Manager Strategie & Expertise. 

 



Jouw profiel 

Vanwege het analytische karakter van de functie beschik jij over HBO-/WO 

werk- en denkniveau. Onze voorkeur gaat uit naar een achtergrond in de 

richting van diergeneeskunde of levensmiddelentechnologie. Daarnaast 

heb je kennis van de levensmiddelen- en veterinaire wetgeving en van 

HACCP- en kwaliteitszorgsystemen. Je hebt affiniteit en ervaring met 

toezicht (houdende rollen). 

Vanwege het tijdelijke karakter van de functie zoeken wij iemand met een 

handson mentaliteit die direct inzetbaar is op operationeel/tactisch gebied.  

Wat bieden wij je? 

Betekenisvol werk in een overzichtelijke organisatie met prettige collega’s. 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. Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van zes maanden met de 

mogelijkheid tot verlenging (wederom voor bepaalde tijd). Startdatum is uiterlijk 1 november 2020. 

Interesse? 

Wil je meer weten over de organisatie of de functie? Neem dan contact op met Karin Nagel, 

Manager Strategie & Expertise, op telefoonnummer: 06 15036195. Wil je direct reageren, dan kun je 

jouw motivatie voorzien van CV mailen naar HR@cokz.nl t.a.v. Mariëlle Roestenburg (HR Adviseur). 

Ben je ZZP-er? Dan vernemen wij tevens wat jouw uurtarief is. 

Reageren kan tot en met 18 september. De procedure bestaat uit twee gesprekken. De eerste 

gesprekken vinden plaats in week 39 en 40. Doordat COKZ volledig is ingericht conform de RIVM-

maatregelen, vinden de gesprekken (vooralsnog) plaats op ons kantoor te Leusden. 
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