
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil jij een bijdrage leveren aan de export van Nederlandse zuivelproducten, verse eitjes en eiproducten? Kom werken bij het 
COKZ. 

 
Medewerker Exportcertificaten 

32-38 uur 
 

Als medewerker op de afdeling exportcertificaten draag je zorg voor een correcte verwerking van de dagelijkse aangevraagde 
exportcertificaten. Je controleert de certificaataanvragen op onder meer veterinaire- en gezondheidsvereisten, maar ook  de 
eisen van het land waarna geëxporteerd word. Goedgekeurde certificaten handel je af en als er iets niet klopt informeer je de 
aanvrager.  Indien nodig schakel je met je directe collega’s of de inspecteur in de buitendienst.  

Daarnaast sta je exporterende bedrijven telefonisch te woord en beheer je de mailboxen. Op termijn zijn nog meer 
verdiepende taken mogelijk en zijn er kansen om je verder te ontwikkelen. 
 
Wie zijn wij? 
Nederland is een belangrijke producent van zuivel en eieren. Dagelijks gaan er grote hoeveelheden Nederlandse 
zuivelproducten, verse eitjes en producten waarin eieren verwerkt zijn over de toonbank. En dat gebeurt niet alleen in 
Nederland. Die producten gaan de hele wereld over. Om dat te kunnen doen, worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en 
veiligheid van deze producten.  Waar die producten minimaal aan moeten voldoen, is vastgelegd in allerlei nationale en 
Europese regelgeving.  
 
Het COKZ houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten, eieren en 
eiproducten. Dit doen wij middels het uitvoeren van keurings- en toezichttaken vanuit een onafhankelijke positie.  
 
De afdeling Exportcertificaten zorgt voor het op een efficiënte en effectieve wijze afgeven van exportcertificaten voor te 
certificeren zuivelproducten, verse eitjes en eiproducten naar derde landen, dat zijn landen buiten de Europese Unie. Per jaar 
worden ca. 80.000 certificaten afgegeven. Deze certificaten waarborgen dat de geëxporteerde producten gegarandeerd en 
gecontroleerd zijn in het kader van wet- en regelgeving. 
 
Jouw profiel 

• Minimaal een MBO diploma;  
• Goede beheersing van MS-Office programma’s en affiniteit met het werken met andere ICT gerelateerde 

programma’s; 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, Engels is een pré; 
• Klantvriendelijk, maar je kan ook een lastige boodschap overbrengen; 
• Samenwerken; 
• Flexibel binnen regulieren kantooruren; 
• Houdt van structuur en kan volgens bepaalde kaders werken. 
 

Wat bieden wij je? 
Een belangrijke baan met ontwikkelmogelijkheden Binnen de afspraken van je contracturen wordt enige flexibiliteit verwacht 
voor je inzet tijdens de kantooruren. De mogelijkheid tot (deels) thuiswerken is zeker bespreekbaar. 
Het salaris is afhankelijk van je kennis- en ervaringsniveau en ligt tussen de € 2.278,- en € 3.165,- op fulltime basis (38 uur). 
 
Pak de koe bij de horens! 
Heb je interesse in de functie of wil je meer weten? Neem dan contact op met Ronic Muller, Teamleider Exportcertificaten, op 
telefoonnummer 06-55173048 / 033-4965690. Wil je direct solliciteren, dan kun je jouw motivatie voorzien van CV mailen 
naar HR@cokz.nl t.a.v. Mariëlle Roestenburg, HR Adviseur.  
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