Algemeen:
De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het
ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en
consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Wij streven een werkgever te zijn waar
iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en
arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in
divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en
het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en
een optimale beheersing van risico's.
Het lijkt zo vanzelfsprekend, dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het
vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen, omdat er wetten en regels
zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de
natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we
samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers, die zich aan de wetten en regels houden. Met
consumenten, die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven
controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel om
mogelijke risico's voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.
Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico's zitten. Zodat we
consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En zodat we ons daar in
kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met onze inspecties en
opsporingsonderzoeken en met goede dienstverlening en communicatie, stimuleren we dat
ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op
orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen,
treden we stevig op.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de
wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want
met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen
producten, als in de handelspositie van Nederland.
Voor het team bezwaar en beroep zijn wij op zoek naar een stagiaire die ervaring en kennis wilt
opdoen met bezwaar en beroep. De werkzaamheden zal voornamelijk bestaan uit het schrijven van
beslissingen op bezwaar.

Functieomschrijving:
- Vertegenwoordigt de NVWA/minister bij procedures in bezwaar op het VWS terrein (de Tabaks
en rookwarenwet, Warenwet en Geneesmiddelenwet);
- Is zelfstandig verantwoordelijk voor het behandelen van aan hem/ haar toebedeelde dossiers qua
juridische kwaliteit, tijdigheid en conform eisen van behoorlijk bestuur. Kan zelf hoorzittingen
organiseren en leiden en beslissingen op bezwaar opstellen kan. Werkt daarbij verbindend en
richtinggevend en creëert evt. in samenwerking met andere senior collega's draagvlak voor de op
te leveren producten en adviezen bij relevante NVWA interne partijen;
- Werkt graag samen met de andere collega's om bij de uitvoering van hun werkzaamheden aan
kwaliteitsnormen te kunnen voldoen;
- Werkt actief aan terugvertaling van bevindingen n.a.v. bezwaar naar beleid en toezicht;
- Bewaakt goed de relevante rechtmatige toepassing van wet - en regelgeving;

- Verzorgt gevraagd/ongevraagd advies aan management Divisie Juridische Zaken en collega's van
andere NVWA onderdelen.
- Daarnaast zal de stagiaire meegaan met de jurist bij beroep en hoger beroepszaken en
deelnemen in overleggen binnen de divisie Juridische Zaken.

Functie-eisen:
-

Rechtenstudent bij voorkeur afstudeerrichting bestuursrecht.
De stagiaire voelt zich thuis in een productieomgeving. Kan goed resultaat neerzetten en
houdt overzicht ondanks vele parallel lopende dossiers;
Derde jaars bachelor of masterstudent.

Competenties:
•

Analyserend vermogen

•

Organisatiesensitiviteit

•

Flexibiliteit

•
•

Kan goed plannen en zijn haar werk organiseren
Resultaatgericht

•

Samenwerken

•

Netwerkvaardigheid
Innovatief handelen

Let op, de stage duurt minimaal 3 maanden en bij voorkeur langer.
Geïnteresseerd? Stuur je CV en motivatiebrief t.a.v. mevrouw mr. Esther Lamboo naar
nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl.

Informatie over de stage is te verkrijgen bij:
Naam: de heer drs. R.N. Ramsoedh en mevrouw mr. E. Lamboo
Telefoonnummer: 06- 52860642 (Raadjesh Ramsoedh) en 06-15115621 (Esther
Lamboo)

