
Ben jij een administratieve duizendpoot en werk je graag 
in een team? Werk je nauwkeurig en pas jij in een 
dynamische omgeving? Heb je affiniteit met de 
levensmiddelen wetgeving? Kom bij ons werken in de 
Boter, Kaas en Eieren!  
  
Per direct zijn wij opzoek naar   
  

  
Medewerker Gegevensverwerking 

(38 uur)  
  

Jouw uitdaging  
Het team gegevensverwerking is het warme, kloppende administratieve hart van Stichting COKZ. Alle 
gegevensstromen worden behandeld en afgehandeld door dit team zoals: 
 verwerken van monsteranalyses;  
 vastleggen van contracten t.b.v. exportcertificaten;  
 controleren van productverpakkingen;  
 administratieve verwerking en screening van (inspectie) rapporten;  
 registreren en in overleg met collega’s afhandelen van meldingen, zoals consumentenklachten; 
 verzamelen en aanleveren van diverse gegevens voor managementrapportages, tuchtzaken en 

besluitvormingsprocessen; 
 beantwoorden van interne en externe vragen. 
 
Waar kom je te werken?   
Stichting COKZ is een zbo: zelfstandig bestuursorgaan. Het COKZ controleert op de naleving van wet- 
en regelgeving op het gebied van kwaliteit, voedselveiligheid en etikettering van zuivel, eieren en 
eiproducten en op de handelsnormen voor pluimveevlees. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
in het kader van de nationale of Europese wet- en regelgeving. Dat doen wij door middel van het 
uitvoeren van keurings- en toezichtstaken vanuit een onafhankelijke positie. Daarvoor bezoekt onze 
buitendienst bedrijven en voert ter plaatse controles uit. Ook nemen we productmonsters die door 
laboratoria worden getoetst en geanalyseerd. De verwerking van alle gegevens die dit oplevert ligt 
bij het team gegevensverwerking. Het doel van ons werk is een veilig product voor de consument en 
daarmee een sterke positie voor Nederland in de export.  
 
Het team gegevensverwerking is onderdeel van de afdeling Exportcertificaten en 
Gegevensverwerking, en bestaat uit 12 medewerkers en de teamleider. Continuïteit, diversiteit en 
collegialiteit zijn drie belangrijke eigenschappen van het team.  
 
  



Jouw profiel  
Jij bent een administratieve duizendpoot, die het leuk vindt om met 
verschillende systemen te werken. Je werkt planmatig, nauwkeurig en je bent 
kritisch op de details, zonder dat je de bredere context van je werk uit het oog 
verliest. Je houdt van afwisselend werk, kunt omgaan met werkdruk en schakelt 
snel en flexibel wanneer een situatie daarom vraagt. Je hebt een pro- actieve 
houding en hebt ambitie om je in je carrière verder te ontwikkelen.  
 
 

Verder vragen wij:  
 een relevante afgeronde Mbo, Mbo+ opleiding aangevuld met enkele jaren relevante 

werkervaring; 
 aantoonbare administratieve vaardigheden; 
 laboratoriumervaring is een pré; 
 kennis van en/of ervaring met veiligheidssystemen, zoals HACCP en relevante wet- en 

regelgeving;  
 goede kennis van de Nederlandse taal. 
  
Wat bieden wij je?   
Een uitdagende functie met ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en verdere verdieping van de 
functie. Je salaris ligt mede afhankelijk van je kennis- en ervaringsniveau in schaal 5 tussen € 2.222, - 
en € 3.087-. Ook bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een telefoon en laptop van 
de zaak.  
  
Interesse?   
Wil je meer weten over de organisatie of de functie? Neem dan contact op met Ellen Folkersma, 
teamleider Gegevensverwerking, op telefoonnummer: 06- 57727674. Wil je direct solliciteren, dan 
kun je jouw motivatie voorzien van CV mailen naar HR@cokz.nl t.a.v. Mariëlle Roestenburg (HR 
Adviseur).  Solliciteren kan tot en met 6 juni 2021. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee 
selectiegesprekken en een arbeidsvoorwaardelijk gesprek.  
 

  

  


