
Toezichthoudend Dierenarts Ministerie van Economische 

Zaken, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 
 

Standplaats Woonplaats 

Niveau Master/doctoraal 

Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een 

proeftijd) 

Functiegroep Senior Inspecteur 

Uren per week 36 

Maandsalaris Max. € 4605 (bruto) 

Plaatsingsdatum 7 juli 2017 

Vacature loopt tot 30-11-2017 

Functie omschrijving 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waakt over de veiligheid 

van voedsel en over de gezondheid en het welzijn van dieren. Als toezichthoudend 

dierenarts aan jou de belangrijke taak om te zorgen dat er, als het gaat om dieren, 

wordt gehandeld volgens de regels.   

De intensiteit van het toezicht neemt snel toe, mede door strengere Europese 

wetgeving. Daarom zoekt de NVWA op korte termijn een flink aantal extra 

toezichthoudend dierenartsen. Wij hebben mogelijkheden in wisselende regio’s in 

het hele land, met name in het noord/oosten. Daarom nodigen wij je, bij interesse, 

van harte uit om te solliciteren, zodat we kennis kunnen maken en samen kunnen 

kijken welke mogelijkheden er  voor jou zijn. 

In deze functie houd je toezicht met een nadruk op (systeem)toezicht en 

handhaving. Indien nodig en gewenst tref je passende maatregelen. Je adviseert 

over de uitvoering van wet- en regelgeving in de praktijk. Je werkplek is binnen de 

grote, middelgrote en kleine slachterijen (roodvlees en pluimvee). Voor de 

certificerende werkzaamheden ga je naar primaire bedrijven, export 

verzamelcentra en koel- en vrieshuizen. 

Voor aanvang van je werkzaamheden volg je een opleidingsprogramma van negen 

maanden. Het eerst volgende opleidingstraject start per januari 2018. Daarin 

komen onderwerpen aan bod zoals levensmiddelenhygiëne, vleestechnologie, 

dierpathologie en besmettelijke dierziektes. Ook kennis van de wet- en regelgeving 

op het gebied van volksgezondheid, voedselveiligheid, gezondheid en welzijn van 

dieren, en de Algemene Wet Bestuursrecht zijn onderdeel van het programma. 

Bovendien krijg je een intensieve begeleiding op de werkvloer. 

 



Functie-eisen 

• Je voldoet aan het wettelijk vereiste curriculum van dierenarts. 

• Je hebt bij voorkeur ervaring als dierenarts of met de sector, maar dat is 

geen vereiste. Ook als je net klaar bent met je studie dierengeneeskunde kun 

je reageren.   

• Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve 

vaardigheden. 

• Je beschikt over een goede oordeelsvorming, kunt hoofd- van bijzaken 

scheiden en kunt snel beslissingen nemen als dat nodig is.  

• Je staat stevig in je schoenen, treedt standvastig op namens de NVWA en 

houdt in spannende situaties je rug recht. 

• Woon je in het noorden/oosten van Nederland of ben je bereid daar naar toe 

te verhuizen, dan hebben gegarandeerd functies vacant. 

Arbeidsvoorwaarden 

Salaris 

€2996,- tot €4605,- bruto per maand 

Dienstverband 

Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd) 

Uren per week 

24 tot 36 uur per week 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Bij aanstelling start je in aanloopschaal 10 (maximaal € 4.049,43 inschaling op 

basis van ervaring). Bij een vaste aanstelling is doorgroei naar schaal 11 mogelijk 

(maximaal € 4.605,10). Je krijgt in eerste instantie een contract voor de periode van 

twee jaar. Bij goed functioneren, afronding opleiding en een goede beoordeling 

wordt dit omgezet in een vaste aanstelling. Het dienstverband is minimaal voor 

drie dagen in de week maar bij voorkeur fulltime (36 uur). Daarnaast kun je 

rekenen op 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een dienstauto, 

vergoeding ouderschapsverlof, studiefaciliteiten, een extra verlofregeling vanaf 45 

jaar, een uitstekende pensioenregeling en collectieve verzekeringen. Ook kun je 

een aantal eigen keuzes maken in je arbeidsvoorwaardenpakket. De NVWA hecht 

sterk aan persoonlijke groei en (loopbaan)ontwikkeling. 

Bijzonderheden 

• Als je solliciteert bij de NVWA is het belangrijk dat je beschikt over de 

opleiding die in de functie-eisen staat omschreven. Geef dit duidelijk aan in 

je cv. 



• Voordat je ingezet wordt als toezichthoudend dierenarts volg je een intensief 

opleidingsprogramma van negen maanden. Hier is een studiekostenregeling 

aan verbonden. Je ontvangt gedurende deze periode gewoon je salaris. 

• Een meeloopdag en een assessment zijn onderdeel van de selectieprocedure. 

• Als de selectiecommissie dat nodig acht, kunnen referenties worden 

ingewonnen. Als dit het geval is, wordt de sollicitant daarvan op de hoogte 

gesteld. 

• Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale netwerken, kan 

onderdeel zijn van het selectieproces. 

• Je legt verantwoording af aan een teamleider en wordt inhoudelijk begeleid 

door een Senior Toezichthoudend Dierenarts. 

• Als je wilt starten in het opleidingstraject van januari 2017, dan verzoeken 

wij je zo spoedig mogelijk te reageren, maar uiterlijk vóór 30 juni 2017. 

• Gaat je voorkeur er naar uit om flexibel ingezet te worden binnen de 

NVWA, dan kun je contact opnemen met Flexvet 

(http://www.flexvet.nl/) en/of Vetwork (http://www.vetwork.nl/). 

Over de werkgever 

Ministerie van Economische Zaken, Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van 

dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en 

consumentproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. 

Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat voedsel en andere producten 

veilig zijn. Daarom moeten ondernemers zich houden aan nationale en 

internationale wetten en regels. De NVWA ziet er op toe dat ondernemers dat ook 

doen. Daarnaast controleren we of er correct wordt omgegaan met dieren en de 

natuur. 

De NVWA brengt in kaart waar de risico’s voor mensen, dieren en de natuur het 

grootst zijn. We beoordelen deze risico’s en treden op waar nodig. Onze 

handhaving is gericht op het beïnvloeden van nalevingsgedrag. Dit doen we door 

bijvoorbeeld inspecties, communicatie en opsporingsonderzoek. Verder heeft de 

NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in 

Europa. 

Divisie Veterinair en Import 

De divisie Veterinair & Import (V&I) keurt en certificeert levende dieren, levende 

producten en vlees. Dieren gezond houden is van groot belang. Nederland is in 

Europa de grootste exporteur van levende dieren. Ondernemers moeten daarom aan 

regels voldoen. Ook is er regelgeving voor de inrichting van bedrijven. De 

http://www.flexvet.nl/)
http://www.vetwork.nl/


medewerkers van de divisie V&I zien toe op het naleven van deze regels. We 

controleren de naleving van regels voor voedselveiligheid (vlees en 

vleesproducten), diergezondheid en dierenwelzijn. Het slachten van dieren is 

bijvoorbeeld aan regels gebonden. Dieren moeten voorafgaand aan de slacht goed 

gehuisvest, verzorgd en adequaat bedwelmd worden. Onze dierenartsen 

inspecteren de naleving van deze welzijnsregels. 

Voor intensivering toezicht wil de NVWA dit jaar haar team versterken met een 

aantal dierenartsen. Iets voor jou? 

Meer informatie over het werken als Toezichthoudend Dierenarts. 

Contactpersonen 

Meer informatie over de vacature 

• de heer Marc van der Velde, Afdelingshoofd 

• 06-1179 0176 

• de heer Henk Luijmes, Afdelingshoofd 

• 06-1503 5976 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure 

• mevrouw Irene Pauwelsen, Recruiter 

• 06 - 2137 1377 

 

https://www.werkenvoornederland.nl/professionals/ook-dit-is-het-rijk/in-het-slachthuis-sta-je-voor-mens-en-dier
tel:0629033915
tel:0615035976
tel:0621371377

