
 

 

 

 

 
 

                Medewerker Financiële Administratie         
 
Altijd al willen werken in de aardappelbranche?  
Als medewerker Financiële Administratie verzorg je samen met je collega’s de  
financiële administratie van onze organisatie ten behoeve van onze aardappel- 
telers en klanten.  
Je zult je voornamelijk bezighouden met debiteurenbeheer en de financiële  
afhandeling van onze grootste klant.  
Je maakt onderdeel uit van het Transactieteam en werkt nauw samen met de  
Finance Manager.  
 
Wat ga je doen als medewerker Financiële Administratie? 

• Verzorgen van verschillende facturatiestromen (AVI, export en grill) 
• Behandelen aanvragen creditnota’s 
• Uitvoeren van correctieboekingen  
• Ondersteunen bij verwerking bankboekingen 
• Opstellen betalingsherinneringen/aanmaningen 
• Signaleren van verbetermogelijkheden in processen/IT 
• Uitwerken processen en schrijven van werkinstructies 
• Verwerken van leveringen van onze telers 
• Verzorgen/ondersteunen bij CBS, BTW en overige aangiften 
• AD-Hoc rapportages samenstellen 
• Bijhouden van verschillende mailboxen 
• Klantcontact m.b.t facturen/betalingen 
• Afhandelen van retourneringen en claims van onze grootste klant 

 

Wie ben jij?  
• Je hebt minimaal een MBO diploma richting financieel administratief.  
• Je neemt alvast wat ervaring mee, minimaal 3 jaar. Is dit ook nog in de  

voedingsmiddelenindustrie? Dan is dat een pré! 
• Je bent gewend om met geautomatiseerde systemen te werken, zoals  

met Microsoft Dynamics (voorheen Navision).  
• Je bent in staat om processen te doorgronden, procesmatig te denken. 
• Je bent communicatief vaardig. 
• Je kunt zelfstandig werken. 
• Uiteraard ben je financieel-analytisch goed onderlegd, oplossingsgericht  

en accuraat. 

Als ons nieuwe teamlid ben je gedreven, doelgericht en houd je van  
verantwoordelijkheid. Je neemt initiatief en je hebt oog voor innovatie,  
duurzaamheid en kwaliteit.  
 
Ben je enthousiast geworden en wil je deze uitdaging in een leuke internationale  
organisatie aan? Reageer dan snel! Je sollicitatie voorzien van motivatie en CV  
zien we graag 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. t.a.v. Evita Amstelveen, 
HR:  sollicitaties@nedato.nl 

Wil je meer informatie over deze 
functie? Neem dan contact op met  
Jan van de Berg, afdeling Financiën, 
telefoonnummer 0186 - 64 59 45. 

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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