
Vacature  

 

Traineeship tot keurmeester 
 

Nederland is het 1e exportland van pootaardappelen wereldwijd. Per jaar gaat 750.000 ton pootaardappelen 

de grens over. Onze keurmeesters voeren tijdens het seizoen alle keuringen uit die bijdragen aan de 

hoogwaardige kwaliteit van pootgoed en zaaizaad van het Nederlandse exportproduct.  

 

Wil jij hier ook aan bijdragen? Word dan NAK-keurmeester! 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkel jezelf als trainee 

Het eerste jaar start je een NAK breed opleidingstraject. Je leert tijdens dit jaar niet alleen de kneepjes van het 

keurmeesters vak in het veld, maar je leert ook door mee te werken met collega’s op het laboratorium en de 

klantenservice. Je volgt cursussen die jou versterken in jouw rol en je hebt een digitale leeromgeving tot je 

beschikking. Kortom, de NAK biedt jou de uitdaging om jezelf te ontwikkelen tot een professional in de sector. 
 

Herken jij jezelf in de volgende punten? Start je carrière bij de NAK! 

 je beschikt over een functiegerichte opleiding, bijvoorbeeld MAS of HAS richting plantenteelt  

 je hebt gevoel voor praktijk en regels 

 je ziet kansen in veranderingen  

 jezelf blijven ontwikkelen is voor jou een must  

 je spreekt de taal van de teler en hebt een passie voor landbouw 

 je beschikt over kleuronderscheidend vermogen 

 

 

 
 

“Het mooie van het traineeship bij de NAK vind ik de afwisseling. Het ene 

moment sta je bij de boer in de schuur en het ander moment sta je in het veld 

of in het laboratorium van de NAK. Het gehele proces wordt onder de loep 

genomen en dat maakt het voor mij heel leerzaam.” – Pieter Drost 

Ben jij het jonge talent waar wij naar op zoek zijn? Meld je dan aan via het sollicitatieformulier op onze website.  

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ad Fioole, regiohoofd buitendienst, via 06-51191122. 

www.nak.nl  

De NAK 

 keurt 40.000 hectare pootgoedpercelen 

 onderzoekt 20.000 monsters van pootgoedpartijen 

 onderzoekt 50.000 hectare grond op aardappelmoeheid 

 certificeert één miljoen ton pootaardappelen en 65.000 ton zaaizaden 

 doet 20.000 exportinspecties 

per jaar! 

 

 

Werken bij de NAK is werken bij een organisatie waar kwaliteit centraal staat.  

Solliciteer direct >> 

http://www.nak.nl/organisatie/werken-bij-de-nak/traineeship-tot-keurmeester
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