
 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van 
 
                        Medewerker Expeditie/ Heftruckchauffeur        
 
Als Medewerker Expeditie bij Nedato ben je verantwoordelijk voor het beheren van de 
voorraad, het orderpicken, het laden en lossen van vrachtwagens. Je bent mede 
verantwoordelijk voor de leverprestaties aan onze klanten. 
 
 
 
Wat ga je doen als Medewerker Expeditie: 

• Het lossen en opslaan van verpakkingsmaterialen en leeg fust. 
• Je bevoorraadt de sorteer-/verpakkingsafdelingen met producten en 

verpakkingsmaterialen. 
• Je controleert ontvangen goederen aan de hand van vrachtdocumenten en je 

signaleert afwijkingen.  
• Je verzorgt het aftransport van de lijnen naar de opslag gereed product. 
• Je beheert de voorraad gereed product. 
• Je verzamelt de juiste soorten en aantallen product voor klantorders. 
• Je zorgt voor de administratieve verwerking in het software pakket (Navision). 
• Je bewaakt de voorraden en THT bij onze klant middels de klant specifieke software 

tool. 
• Je zet de klantorders klaar voor verlading en laadt ze eventueel in de vrachtwagens.  
• Je regelt transport met onze logistiek dienstverlener. 
 

 
Wat wordt er van je verwacht: 

• L.B.O.-niveau. 
• Heftruckchauffeurcertificaat. 
• Verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Bereid tot werken in tweeploegendienst, inclusief weekenden. 

 
Als ons nieuwe teamlid ben je gedreven, doelgericht en houd je van verantwoordelijkheid. 
Je neemt initiatief en hebt je 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, 
tel.nr.: 0186 – 645 967. 

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.  
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