
 

 
Vacature medewerker kwaliteit 
Zoek niet langer, want wij zoeken jou!  
 
Vee&Logistiek Nederland zoekt een nieuwe collega die als medewerker kwaliteit aan het werk 
wil bij een slagvaardige brancheorganisatie!  
 
In de sector van vee en logistiek (veehandel, transport, export en verzamelen) wordt hard 
gewerkt aan professionalisering en toekomstbestendigheid. Kortom, onze sector is volop 
in ontwikkeling! Kwaliteitseisen van afnemers worden vastgelegd in erkenningsregelingen 
en met controles geborgd.  
 
Je werkt in een klein overzichtelijk en gezellig team, waar iedereen elkaar helpt en zich 
met veel plezier voor de sector inzet. Het gaat om een zeer afwisselende functie waarbij je 
zowel zelfstandig als in teamverband werkt aan de borging van kwaliteitseisen op het 
gebied van dierenwelzijn, registratie en biosecurity.  
 
Ondersteunen en adviseren 
Wij zijn op zoek naar een collega die de deelnemers aan de erkenningsregelingen kan 
ondersteunen bij vragen over de erkenningsregelingen en bij praktijksituaties of technische 
problemen. Daarnaast adviseer je het bestuur over de inhoud van de erkenningsregelingen. 
 
Bewaken en borgen 
Tegelijkertijd borg je de naleving van de voorschriften. Je bekijkt wekelijks de controlegegevens 
en je maakt een analyse. Je beoordeelt afwijkingen, stuurt processen rondom herstelcontroles 
aan en bewaakt deze. Daarbij zorg je ook voor een goede communicatie over de 
controleresultaten richting de deelnemers.   
 
Verbinden 
Je maakt een vertaalslag: van de data naar de praktijk en andersom. Zo volg je of de 
voorschriften nog steeds goed aansluiten op de praktijk. Je brengt praktijkproblemen in kaart en 
gaat op zoek naar verbetermogelijkheden en technische oplossingen.  
 
Ontwikkelen 
Kortom, in deze functie lever je een bijdrage aan de ketenontwikkeling, borging van de 
kwaliteitseisen en het ondersteunen van de rol van de handelaar en transporteur in de keten en 
binnen de erkenningsregelingen. Daarnaast kijk je ook vooruit naar de doorontwikkeling van de 
erkenningsregeling en de systemen in de toekomst. Blijven zorgen dat er ook voor de 
deelnemers meerwaarde in zit, is een heel belangrijke factor! 
 
 
Profiel  

 HBO-niveau  

 analytisch sterk  

 procesmatig sterk  

 houdt het overzicht  

 stressbestendig  

 zorgvuldig  

 stevig in de schoenen staand  



 begrip van IT en databases  

 affiniteit met de agrarische sector is een pre  
 
Wij bieden de juiste kandidaat de ruimte zichzelf en de werkterreinen verder te ontwikkelen.  
 
Aanvangssalaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en werkervaring. De aanstelling is voor 28 
uur per week.  
 
Reageren?  
Ben je enthousiast geworden en wil je direct reageren? Stuur dan je cv en motivatie naar 
info@vee-logistiek.nl. De brief kan gericht worden aan de voorzitter, de heer H. Bleker.  
Heb je vragen over de functie dan kun je contact opnemen met de algemeen directeur, Esther 
van Nieuwkerk, via 070 219 3000 of e.vannieuwkerk@vee-logistiek.nl.  
 
Reacties graag voor maandag 24 februari insturen.  
 
Over Vee&Logistiek Nederland  
Vee&Logistiek Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in de veehandel en het 
veetransport, ondernemers met veeverzamelcentra en importeurs en exporteurs van levend vee 
en fokvee. Vee&Logistiek Nederland vertegenwoordigt de belangen van haar leden bij politiek, 
overheid, maatschappij en ketenpartners. Tevens staan dienstverlening aan de individuele 
veehandelaar, veetransporteur, exporteur en verzamelplaatshouder en het stimuleren en 
faciliteren van contacten tussen leden te stimuleren hoog in het vaandel. Bij de organisatie zijn 
een kleine duizend bedrijven aangesloten. De totale omzet van de sector die Vee&Logistiek 
Nederland vertegenwoordigt, bedraagt jaarlijks 5 miljard euro en levert daarmee een belangrijke 
bijdrage aan de Nederlandse economie.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


