
Ben jij een business analist die aan de slag wil met 

vraagstukken op het snijvlak van overheid en 

bedrijfsleven? Om de kwaliteit en effectiviteit van onze 

processen verder te verbeteren zoekt COKZ een analytisch 

en communicatief sterke business analist. 

 

 

 

Business Analist 
(32-38 uur) 

 

Waar kom je te werken?  

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. Dat doen wij door middel van 

het uitvoeren van keurings- en toezichtstaken vanuit een onafhankelijke positie.  

 

De afgelopen jaren heeft de organisatie mooie stappen gezet in de verbetering van processen en 

procesvoering in combinatie met ICT-ondersteuning. Op dit moment ligt de focus van het team op 

het verder uniformeren, verbeteren en implementeren van processen, managementinformatie en 

het optimaliseren van de administratieve taken. Je bent op dit gebied  de verbindende factor binnen 

het team en binnen de organisatie.  

Als business analist maak je deel uit van de afdeling Bedrijfsvoering, met onder andere ICT, 

Financiën, HR en receptie.  

Wat ga je doen?  
Jij bent een kei in het kaart brengen van de wensen en behoeftes van de organisatie én van de 
diverse teams. Met jouw enthousiasme maak jij hierin de vertaalslag richting IT, de mogelijke 
oplossingen en zorg je dat de verwachtingen van de teams worden gemanaged.  
 
Jij analyseert gecompliceerde vraagstukken en vormt deze om naar haalbare ontwerpen en bereidt 
verbeteringen in de werkprocessen voor. In jouw functie signaleer je risico’s, knelpunten, 
afwijkingen en adviseer je gevraagd en ongevraagd het management en teamleiders. 
 
Wie ben je? 
Jij bent een professional met een visie op optimalisering van processen en hebt minimaal 3 jaar 

relevante werkervaring. Je focus ligt op kwaliteit, vastlegging en draagvlak creëren.  

 

Verder heb je sterke analytische vaardigheden en ben je in staat om processen vorm te geven en te 

modelleren. Een innovatieve insteek en aanpak wordt hierin gewaardeerd. Uiteraard ben je 

communicatief sterk (zowel schriftelijk als mondeling), waarbij je van nature de samenwerking 

opzoekt.  

 
Jij hebt:  

- Een relevante afgeronde Hbo+ opleiding richting bedrijfseconomie, bedrijfskunde, 

organisatiewetenschappen, IT; 

- Ervaring in IT en verbinding leggen tussen de klant en systeem; 

- Ervaring binnen de overheid is een pré; 

- Bij voorkeur kennis van Exact en/ of AFAS. 



 
Wat bieden wij je?  
Een uitdagende functie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en verdere 

verdieping van de functie. Je salaris ligt mede afhankelijk van je kennis- en 

ervaringsniveau tussen € 2.574, - en  € 4.243, - bruto op fulltime basis. 

Daarnaast ontvang je een eindejaarsuitkering van 5,4% en uiteraard 

vakantietoeslag. Een laptop en mobiel van de zaak worden gedurende het 

dienstverband ter beschikking gesteld.  

 

 

 

Enthousiast? 

Is dit de baan waarin jij je kennis, ervaring en ambitie kwijt kunt en waarvan je zeker weet dat deze 

jou op het lijf geschreven is? Neem dan contact op met Steven van de Meent, Manager 

Bedrijfsvoering, op telefoonnummer: 06-31754460/ 033-496 56 20. Of stuur je motivatiebrief met 

CV direct naar HR@cokz.nl t.a.v. Mariëlle Roestenburg, HR Adviseur. 

Solliciteren kan tot en met 10 juli 2022. De sollicitatieprocedure bestaat uit twee selectiegesprekken 

en een arbeidsvoorwaardelijk gesprek.  
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