
 

  

 
 

       
 
 

Commercieel/Administratief Medewerker/ster:  
 
Gezocht: commercieel medewerker/ster voor Merensteyn en gelieerde ondernemingen. Met jouw kennis, kunde, 
ervaring en leergierigheid, weet je deelnemers van Merensteyn en leden van Mestac te ontzorgen m.b.t. mestafzet 
en een optimale dienstverlener te zijn vanuit coöperatieve grondslag; onafhankelijk en met toegevoegde waarde. 
 
 
Uren / week: 12-20 uur 
Duur:  tijdelijke aanstelling met uitzicht op onbepaalde tijd 
 
 
Als commercieel/administratief medewerker/ster ben je actief met: 

• contract administratie en registratie verwerkingsplicht; 

• planning en coördinatie van mestaanvoer naar verwerkingsinstallaties; 

• coördinatie afzet spuiwater (planning, administratie en registratie); 

• telefonisch relatiebeheer (ondersteuning veehouders); 

• opstellen van diverse correspondentie (o.a. nieuwsbrieven, mailingen) 

 
Wat verwacht Merensteyn van jou? 
 
Als commercieel/administratief medewerker: 

• heb je MBO/HBO niveau; 

• heb je een sterke affiniteit met en/of achtergrond in de agri sector; 

• heb je goede communicatieve vaardigheden; 

• kun goed overweg met MS office.  

• vind je het prettig om samen te werken in een klein team; 

• herken je je in de typeringen: pragmatisch, accuraat, procesmatig en proactief. 
 
 
Bedrijfsinformatie  
Merensteyn is een boergenoteerde mestverwerkingsfabriek in Ysselsteyn (Nrd-Limburg). Voor een onze deelnemers 
verzorgen we de verwerking van (een deel van) hun varkensmest. Merensteyn is een dochteronderneming van 
Mestac U.A., een producentencoöperatie met 300 aangesloten leden. Deze leden zijn overwegend veehouders met 
bedrijven in Zuid-Oost Nederland. Mestac richt zich op de afzet van het niet plaatsbare mestoverschot op de 
bedrijven van haar leden. Via Mestac bundelen veehouders hun krachten zodat ze een belangrijkere partij zijn op de 
mestmarkt en hier voordeel uit kunnen halen.  
 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
Merensteyn biedt je een uitdagende, flexibele en dynamische omgeving welke gefocust is op groei, realisatie en 
kwaliteit. De salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Werken bij Merensteyn/Mestac betekent 
betrokkenheid, persoonlijkheid, korte lijnen en gedrevenheid. De kernwaarden transparantie en betrouwbaarheid 
staan centraal. Je mag zelf aan de slag gaan waarbij je regelmatig uitgedaagd wordt. 
 
 
Locatie: 
Nederland, Ysselsteyn (Nrd-Limburg) 
 
 
Reageren 
Voor meer informatie kun je terecht bij:  Bas van den Bergh, Manager Mestac/Merensteyn. 
Hij is telefonisch bereikbaar op:  0478 745040 of 06-51090747. 
Sollicitaties ontvangen we graag via:  info@mestac.nl. 
 


