Verbeter jij het
dierenwelzijn,
diergezondheid en
de voedselveiligheid
in Nederland?
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, zowel

disciplines, zoals je collega’s, de directie,

voor mens als dier. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit werk je aan de naleving

medewerkers op locatie en lokale boeren.

van nationale en internationale wetten en regels op het gebied van eten, drinken en consumentenproducten. Zo zorg je dat consumenten en bedrijven in Nederland erop kunnen
vertrouwen dat voedsel en andere producten veilig zijn.

Je staat er bij de NVWA als Toezichthoudend dierenarts nooit alleen voor.
Ontwikkeling en ondersteuning begint

Startende en ervaren
toezichthoudend
Dierenartsen

vanaf dag één in een prettige werksfeer.
We sturen je namelijk niet zomaar het
veld in, maar bieden je voor aanvang
van je werkzaamheden een uitdagend
opleidingsprogramma van zes tot negen
maanden. Vervolgens is er een periode
waarbij je onder begeleiding van een
ervaren collega alle kneepjes van het vak

De NVWA is op zoek naar 30

op de werkvloer gaat leren. Zo heb jij alle

startende en ervaren dierenartsen.

gelijk uit te voeren. En het mooiste is dat

tools en kennis om je werk zo goed moje vanaf dag één dat je bij ons in opleiding
bent, al betaald wordt.

De Nederlandse Voedsel- en Waren-

opleidingen en een goede werk privé

autoriteit valt onder het Ministerie van

balansbieden wij ook. Wil je minder dan

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

36 uur werken of je baan in de praktijk

Wij vragen de volgende opleiding; Je hebt

combineren met werken bij de NVWA?

een in Nederland erkend wo-diploma

Geen probleem, wij hebben ook ver-

diergeneeskunde en eventueel enkele

schillende andere mogelijkheden en

jaren ervaring als dierenarts. Ben je net

zoeken samen met jou naar een passende

afgestudeerd van de universiteit met je

oplossing.

diploma op zak ben je ook van harte
welkom te solliciteren. Verder beschik je
over goede schriftelijke en mondelinge
communicatieve vaardigheden. Voor
anderstaligen: je beheerst minimaal B2
niveau. Nederlands aantoonbaar door het
diploma Staatsexamen Nt2 Programma II.

Als toezichthoudend dierenarts heb je
impact op dierenwelzijn, diergezondheid
en de voedselveiligheid in Nederland.
Zo houd je toezicht op de processen en
bescherm je mens en dier bij veetransporten, veeverzamelcentra, verschillende
slachterijen en koel- en vrieshuizen.

Je maximale salaris is € 70.366,- per jaar

Is er iets niet in orde? Dan onderneem je

bij 36 uur per week, waarbij je 4x9 uur

direct actie. Ook communiceer je elke dag

mag werken. Een leaseauto, betaalde

met diverse mensen van verschillende
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