
 

 

 

 

 

 

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

                            Operator Sorteerderij       
 
Als Operator Sorteerderij bij Nedato ben je onderdeel van een enthousiast en gedreven 
team. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de ontvangst en maatsortering 
van onze diverse rassen aardappelen. 
 
Wat ga je doen als Operator Sorteerderij: 

• Ontvangen en lossen van aardappelen uit zowel onderlossers als kisten. 

• Bewaren van aardappelen in de droogloods. 

• Het bedienen van het geautomatiseerde bunker- en transportsysteem. 

• Het sorteren van de aardappels op diverse maatgroottes. 

• Het bewaken van de kwaliteit van sorteren en het optische systeem voor 
verwijderen van kluiten.  

• Het registreren en administreren van de diverse partijen in een software pakket 
(Navision). 

• Het afstemmen van de ontvangsten en sorteerwerk met de afdeling logistiek en 
productie. 

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

• 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. 
 
Wat wordt er van je verwacht: 

• MBO niveau. 

• Heftruckchauffeur ervaring en certificaat. 

• Ervaring in de agrarische sector, liefst met aardappelen. 

• Je bent communicatief vaardig. 

• Je kunt omgaan met flexibele werktijden. 

• Je kunt zelfstandig werken. 

• Je bezit verantwoordelijkheidsgevoel. 
 
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.  

 
 

 

 


