De Nederlandse Zuivel Organisatie (www.nzo.nl) is de
branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie. Zij
behartigt de belangen van dertien zuivelondernemingen.
Deze bedrijven verwerken melk tot een breed pakket aan
zuivelproducten zoals consumptiemelk, kaas, yoghurt, desserts,
melkpoeders, zuiveldranken, baby- & kindervoeding, maar ook tot
hoogwaardige ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie
en de farmaceutische sector. De NZO versterkt de positie van
haar leden o.a. op de gebieden van kwaliteit, voedselveiligheid,
duurzaamheid en gezondheid. Om dat te bereiken doet de NZO
proactief onderzoek en manifesteert zij zich in het politieke en
maatschappelijk debat. Om de kwaliteit van de Nederlandse
zuivelproducten aan de wereldtop te houden zoeken wij
een Programmamanager Melkkwaliteit. In deze rol gebruik
je je antennes voor wetenschappelijke en maatschappelijke
ontwikkelingen en servicegerichtheid naar de leden. Het is een
afwisselende baan met veel zelfstandigheid waarbij je in een open
en informele organisatie terechtkomt met veel ruimte voor eigen
inbreng.

PROGRAMMAMANAGER MELKKWALITEIT
BEELDBEPALENDE POSITIE IN EEN HECHT EN PROFESSIONEEL TEAM

Functie
• Verantwoordelijk voor het leiden van
het Programma Melkkwaliteit door het
signaleren en anticiperen op ontwikkelingen
in de melkveehouderij die de melkkwaliteit
kunnen beïnvloeden
• Coördineren van het monitoring- en
surveyprogramma van boerderijmelk en alle
activiteiten die daarmee samenhangen
• Volgen van ontwikkelingen in
de (internationale) wetgeving
over contaminanten, diervoer,
kwaliteitssystemen en andere zaken die
voor de zuivelketen relevant zijn
• Opbouwen en onderhouden van een
uitgebreid netwerk, zowel intern (met
leden) als extern met kennisinstituten (o.a.
universiteiten, Qlip, NIZO en GD), andere
ketenpartners en overheden
• Managen en coördineren van incidenten op
het gebied van voedselveiligheid
• Bieden van inhoudelijke ondersteuning
aan collega’s op het gebied van
voedselveiligheid en kwaliteit van melk en
zuivelproducten

DEN HAAG

Profiel
• Academische opleiding, bij voorkeur op het
gebied van levensmiddelentechnologie en/
of scheikunde
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
op het gebied van voedselveiligheid en/of
chemische contaminanten, affiniteit met
zuivelproducten is een pré
• Kennis van en/of ervaring met
levensmiddelenwetgeving en
kwaliteitssystemen
• Voelt zich thuis in een dynamische
omgeving waarin wetenschap,
bedrijfsleven, politiek en publiek belang
elkaar raken
• Uitstekende communicatieve vaardigheden,
zowel in woord en geschrift
• Mogelijkheid om gedeeltelijk vanuit huis te
werken, waarbij je tenminste 3 dagen op
kantoor in Den Haag bent
• Persoonlijke kenmerken: servicegericht,
breed georiënteerd, proactief, nieuwsgierig,
netwerken, omgevingsbewust, coördineren
en flexibel.

Reactie
Indien je geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij je contact op te nemen
met Harmen van Essen, telefoon: 0317-468686 / 06-47835354 of te solliciteren via onze website
www.dupp.nl, dan wel jouw reactie te e-mailen naar info@dupp.nl.
De Nederlandse Zuivel Organisatie heeft voor deze vacature DUPP geselecteerd als enige

your career in food
www.dupp.nl

info@dupp.nl

Wageningen

recruitment - interim - executive search

