
Pak jij de koe bij de horens?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurist 
Regio Midden 

(24-28 uur) 
 
Wij zijn op zoek naar een jurist met publiekrechtelijke achtergrond (bestuurs- en /of strafrecht).  
Wij bieden een leuke en afwisselende functie waar je samen met je collega’s het verschil kunt maken!  
 
Als jurist vervul jij een brede rol met een veelzijdig takenpakket. Samen met de huidige jurist vul je de 
juridische werkzaamheden in en ben je het aanspreekpunt voor juridische zaken. De functie is afwisselend en 
divers: handhavingsvraagstukken, Woo-verzoeken, het schrijven van juridische beleidstukken, bezwaar- en 
beroepsprocedures, maar ook het uitzetten van nieuwe procedures en “out-of-the-box” juridische input 
leveren en advies geven over interpretatie van wet- en regelgeving hoort bij de werkzaamheden. 
Geen dag is hetzelfde. Het ene moment beantwoord je vragen van de inspecteurs die in het veld bezig zijn met 
een lastige zaak en vervolgens ben je bezig met het schrijven van een juridische bijdrage voor een 
tenlastelegging voor het Tuchtrechtcollege. Het betreft concrete zaken waar je een concrete bijdrage aan kunt 
leveren.  
 
Wie zijn wij? 
Stichting COKZ is een zelfstandig bestuursorgaan en vervult publieke taken in opdracht van de ministeries van 
VWS en LNV en de NVWA binnen de sectoren zuivel, eieren en pluimvee. Het COKZ is door de overheid 
aangewezen voor het uitvoeren van het toezicht op de Wet dieren, de EU-regelgeving (de handelsnormen voor 
eieren en vlees van pluimvee, hygiënepakket en de officiële controleverordening) en de Warenwet. Daarnaast 
is het COKZ aangewezen voor het verstrekken van exportcertificaten met betrekking tot melk- en 
zuivelproducten en verzorgt het COKZ in opdracht van de NVWA de voorcertificering van eieren. Als 
toezichthoudende organisatie hebben we een grote verantwoordelijkheid richting de maatschappij. 
 
Jouw bijdrage 
Met jouw juridische kennis, zorg je voor een correcte interpretatie en uitvoerbaarheid van de wet- en 
regelgeving, je vertaalt dit naar de praktijk en je weet je collega’s hierin mee te nemen. Je adviseert over welke 
maatregelen er bij onvolkomenheden mogelijk zijn, zorgt voor een juridische blik bij rapporten van 
bevindingen die naar de NVWA gaan, bij tuchtrechtelijke maatregelen en je adviseert (gevraagd én 
ongevraagd) de directie en het MT bij gevolgen van besluiten, risico’s en ontwikkelingen.  
Je kan goed zelfstandig werken en weet wat je verantwoordelijkheden zijn.  
Je bent praktisch ingesteld en levert een constructieve juridische bijdrage aan voorliggende vraagstukken. 
Daarnaast ben je een teamspeler en je draagt bij aan de ontwikkeling van het COKZ.  
Samen met andere disciplines binnen het team Strategie & Expertise draag je zorg voor interne implementatie 
van wetgeving of nieuwe inzichten.  
Daarnaast ben je sparringpartner voor de diverse andere afdelingen (Toezicht & Controle, Bedrijfsvoering, 
Exportcertificaten en Gegevensverwerking) en disciplines (Directie, Managementteam, HR) binnen het bedrijf.  
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
Jouw profiel 
Je voelt de politieke en bestuurlijke gevoeligheden haarfijn aan en communiceert moeiteloos in de 
Nederlandse en Engelse taal. Met je open houding en enthousiasme maak je gemakkelijk verbinding met 
anderen en schakel je snel tussen de verschillende werkzaamheden en disciplines. 
Om het pakket compleet te maken beschik je over:  

• relevante WO-diploma Rechtsgeleerdheid; 
• ervaring met zelfstandige afhandeling van juridische zaken; 
• affiniteit met de sector en de bijhorende wetgeving (Wet Dieren, Warenwet, EU-verordeningen en 

handelsnormen); 
• kennis van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsprocessen. Ervaring is een pré.  

 
Wat bieden wij je?  
Het betreft een uitdagende, parttime functie met ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling en voor verdere 
verdieping van de functie. Je salaris ligt mede afhankelijk van je kennis- en ervaringsniveau tussen € 3.601,- en  
€ 6.693,- bruto op fulltime basis (38 uur). Tevens bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 
telefoon en laptop van de zaak. 
 
Pak de koe bij de horens!  
Wil je meer weten over de organisatie of de functie? Neem dan contact op met Karin Nagel, Manager Strategie 
& Expertise op 06-15036195. 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 19 maart 2023  

mailto:HR@cokz.nl

