
  

 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar de juiste kandidaat voor de functie van 

COMMERCIEEL TECHNISCH  
BUITENDIENSTMEDEWERKER 
 
Functie-uitleg 
Nedato heeft als organisatie zowel teelt, bewerking en verkoop in eigen beheer en  
daarmee een unieke positie in de aardappelmarkt. Nedato kan wensen van afnemers  
snel vertalen naar de teelt en met de telers samenwerken om het beste rendement op  
hun bedrijven te realiseren. De buitendienst speelt hierin een belangrijke rol.  
De buitendienstmedewerkers werken vanuit een eigen regio, maar kunnen ook op basis  
van kennis en vaardigheden breder ingezet worden. Het huidige team van buitendienst- 
medewerkers bestaat uit 6 mensen die regelmatig contact met elkaar hebben. De  
Nedato telers vormen een coöperatie die meerderheidsaandeelhouder is van Nedato B.V.  
De andere aandeelhouder is CZAV Wemeldinge. De telers komen vooral uit Zeeland,  
Zuid-Holland, Brabant, Limburg en de Flevopolders. In toenemende mate ook uit  
Duitsland en België. 
 
Na een inwerkperiode wordt u in staat geacht: 

- De relatie met de telers op juiste wijze te beheren. 
- De telers actief te begeleiden bij de organisatie van hun aardappelteelt. 
- De telers te adviseren over raskeuze, teelt, oogst, bewaring en kwaliteit. 
- Klantgericht te opereren in een gemotiveerd team. 
- Initiatief te nemen in de opzet en begeleiding van studieclubs/demodagen. 

 
Uw profiel: 

- Minimaal een HBO werk- en denkniveau. 
- Uitstekende communicatieve en commerciële vaardigheden. 
- Een sterk persoon die zelfstandig kan werken en organiseren. 
- Affiniteit met de agrarische en biologische sector. 
- Flexibele inzet. 
- Ervaring in een vergelijkbare functie. 

 
Uw werkgebied is vooral de regio West-Brabant, Walcheren, Biesbosch en  
omgeving. Inzet en ondersteuning in andere gebieden komt regelmatig voor.  
Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. 

 

 

 

OVER NEDATO 
Nedato is een organisatie van 
aardappeltelers uit Midden en Zuid-
Nederland, gevestigd in Oud-
Beijerland. Het is onze missie om 
toonaangevende aardappel(en) 
producten te verkopen tegen een 
eerlijke prijs met uitstekende 
ondersteuning voor onze klanten en 
telers. 
 

 
BENT U TOE AAN EEN NIEUWE 

UITDAGING? 
 

Stuur dan u motivatiebrief en C.V. 

vóór 28 oktober naar Nedato B.V., 

t.a.v. mevrouw S. Overwater, 

postbus 1518, 3260 BA Oud-

Beijerland, of per e-mail 

sdelange@nedato.nl   

Voor nadere informatie over de 

functie kunt u contact opnemen met 

de heer W.L. van de Ree, 

telefoonnummer 06-20245851. 

Bij Nedato bent u verzekerd van     

goede primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden, die we graag 

toelichten in een persoonlijk gesprek. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze 

advertentie wordt niet op prijs 

gesteld. Op reacties van uitzend- 

en/of detacheringsbureaus wordt 

niet gereageerd. 
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