
 

 

 

 

 

 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van: 
 

Machine Bediende Verpakkingsafdeling 
 
Als Machine Bediende verpakkingsafdeling bij Nedato ben je onderdeel van een enthousiast 
en gedreven team. Je ondersteunt de machine operator en samen zijn jullie 
verantwoordelijk voor het verpakken van diverse soorten en maten aardappels in 
consumentenverpakkingen met behulp van deels geautomatiseerde controle- en 
verpakkingsmachines. 
 
Wat ga je doen als Machine Bediende Verpakkingsafdeling: 

• Het selecteren van de juiste aardappels, het instellen van de inspectieapparatuur, 
verpakkingsmachines en geautomatiseerde krattenlijn. 

• Het instrueren en toezien op de handmatige kwaliteitscontrole. Het bewaken van 
de kwaliteit van de optische leessystemen. 

• Mede verantwoordelijk voor de realisatie van de opgegeven productieplanning. 

• Lijnverantwoordelijk van (gewassen) aardappels tot en met verpakt en 
gepalletiseerd product, zowel kwaliteit als ook productie efficiency, in 
samenspraak met de machine operator 

• Het uitvoeren van kwaliteitscontroles, waaronder codering, sluiting, gewicht en 
aardappelkwaliteit. 

• Het constateren van kleine storingen, uitvoeren van eerstelijnsonderhoud en 
schoonhouden van de werkomgeving en machines. 

• Zorgdragen voor de productie voortgang, tijdig aanvullen van 
verpakkingsmateriaal, krattenaanvoer, herwerk en afvoeren diverse afvalstromen. 

• Het voeren van administratie met betrekking tot kwaliteit, productie aantallen, 
rassen en THT-codes. Eventueel ook in een software pakket (Navision). 

• Je leeft de hygiëne voorschriften na en voldoet aan de eisen gesteld in het 
kwaliteitssysteem (BRC en ISO 9001). 

 
 
Werktijden:  
De functie wordt uitgeoefend in tweeploegendienst, inclusief zaterdagochtend. 
Incidenteel kan ook een nachtdienst of zondagsdienst noodzakelijk zijn. 

 
Wat wordt er van je verwacht: 

• LBO+ niveau met ervaring als machine operator. 

• Heftruckcertificaat is een pre. 

Als ons nieuwe teamlid ben je gedreven, doelgericht en houd je van verantwoordelijkheid.  
Je neemt initiatief en hebt oog voor innovatie, duurzaamheid en kwaliteit.  
Herken jij jezelf hierin en wil je deze uitdaging in een leuke internationale organisatie  
aangaan? Dan zien wij graag jouw cv tegemoet. 
 

NEDATO B.V. 
 

Al meer dan 50 jaar levert de 

Nedato-coöperatie van 500 telers 

de beste kwaliteit aardappelen aan 

afnemers over de hele wereld. Zij is 

één van de grootste Europese 

coöperaties op de aardappelmarkt. 

Nedato onderneemt op een 

maatschappelijke verantwoorde en 

duurzame manier. Dat vertaalt zich 

onder andere in het gericht gebruik 

van gewasbeschermingsmiddelen, 

hergebruik van water en opwekking 

van eigen energie. 

 

 

BEN JE TOE AAN EEN NIEUWE 
UITDAGING? 
 
Jouw cv kan je per e-mail sturen 
naar Nedato B.V.:  
sollicitaties@nedato.nl 

Wil je meer informatie over deze 
functie? Neem dan contact op met 
René van der Wielen, Bedrijfsleider 
Productie, telefoonnummer  
0186-64 59 67. 

Nedato heeft goede primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Deze bespreken we graag met jou in 

een persoonlijk gesprek. 

 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze 

advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 
 

 

 

 


