Keurmeester –
Kwaliteitsmedewerker Buitendienst
Regio: Midden Zeeland/ West Brabant

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen. Wij staan voor kwaliteit en onafhankelijkheid, waarmee we ons als
onmisbare schakel in de sector neerzetten. Nieuwe ontwikkelingen zien wij als kansen
voor het continue verbeteren van onze dienstverlening.
Wij zoeken een leergierige en gedreven keurmeester in het gebied rondom Tholen /
Bergen op Zoom.

Randweg 14
8304 AS Emmeloord

> 200 medewerkers

25 collega’s binnen
jouw team

www.nak.nl

Als NAK keurmeester ben je onze belangrijkste schakel met de telers. Je komt op de
bedrijven voor veldkeuring, monstername, partijkeuring en certificering. Je hebt van
nature een gevoel voor het handhaven van regels en het opvolgen van instructies.
Beoordelingen hieruit voortvloeiend weet je van nature op een professionele wijze te
communiceren richting de klant. Daarnaast voer je voor de NVWA toezicht uit op de
teeltvoorschriften. Aangezien je de werkzaamheden vanuit huis uitvoert, ben je
woonachting in de regio waarin je werkt.
Digitaal werken is één van de speerpunten van de NAK. Onze keurmeesters werken met
een robuuste tablet waarmee ze continu verbonden zijn met het NAK-kantoor.
Ondanks dat je veel alleen op pad bent, werk je samen vanuit een cluster. Je vervangt
elkaar waar nodig en je zorgt ervoor dat jouw werk altijd snel en efficiënt door een collega
overgenomen kan worden.
Je gaat flexibel om met ontwikkelingen en je ziet uitdagingen als kans jezelf verder te
ontwikkelen. Kennis delen is voor jou een vanzelfsprekend vervolg op kennis halen.

Communicatief
Sociaal
Digitaal vaardig
Plannen en organiseren
Gedisciplineerd
Kleur onderscheidend
vermogen
Afgeronde MBO/HBO
opleiding in de
agrarische richting
Aardappelselectie
diploma is een pré
Schaal H en 5,5%
tegemoetkoming in de
ziektekostenverzekering

Fulltime dienstverband
Startdatum in overleg

Herken jij jezelf in de genoemde competenties en is je interesse gewekt? Solliciteer dan
via de solliciteerknop. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ad Fioole,
Regiohoofd Buitendienst via 06- 5119 1122.

24 verlofdagen en 12
ADV dagen bij
fulltime dienstverband

Pensioen wordt
betaald door de
werkgever

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

