
 
 

 

Chef Elektrotechniek  
 

 
Nedri Spanstaal BV:  

Nedri is een bedrijf met een lange, succesvolle historie. In deze periode zijn wij 
uitgegroeid tot een middelgrote industriële onderneming en een van Europa’s 

grootste leveranciers van spanstaal voor verwerking in grote betonconstructies 
en prefab betonelementen. Als zelfstandige ISO gecertificeerde onderneming 

produceren wij met 130 medewerkers ca. 80.000 ton kwalitatief hoogwaardige 
producten. Wij lopen in de markt voorop met onze product- en 
procesontwikkeling. Kwaliteit, flexibiliteit, innovatie en lever-betrouwbaarheid 

zijn de fundamenten van onze vooraanstaande marktpositie. Het bedrijf opereert 
in een zeer competitieve markt met veel aanbieders en product en proces 

moeten voldoen aan een breed scala van normeringen en certificeringen.  
NEDRI Spanstaal BV is gevestigd in Venlo en heeft een productiefaciliteit in 
Hamm (Duitsland).  

 
De afdeling: 

 De afdeling Techniek & Onderhoud (T&O) is belast met alle engineering- en 
onderhoudsaspecten van de machines, installaties en deels gebouwen en 
nutsvoorzieningen.  

 De nieuwe medewerker rapporteert aan het Hoofd T&O en is verantwoordelijk 
voor de afdeling Elektrotechniek (5 monteurs). 

 
De functie: 
 Is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren, onderhoud en 

programmering van de machinebesturingen en het elektrotechnisch deel van 
het machinepark.  

 Is projectleider Elektrotechniek.  
 Combineert leidinggevende- en projecttaken met vakinhoudelijke planning, 

ontwikkeling, ontwerp, engineering en werkvoorbereiding.  

 Verwerft, draagt en borgt kennis van elektro- en besturingstechniek.  
 Leidt de elektrotechnische verbeterings-, revisie-, vervangings- en 

uitbreidingsactiviteiten.  
 Initieert op basis van ontwikkelingen in het vakgebied en analyses 

(machineperformance, storingen, stilstand) machine- en procesinnovaties 

gericht op prestatieverbeteringen, storingsreductie en standtijduitbreiding.  
 Is verantwoordelijk voor het planmatig en praktisch preventief en curatief 

elektrotechnisch onderhoud.  
 Is in het vakgebied de eerst verantwoordelijke, aangaande inkoop van 

goederen, diensten en uitbestedingen.  

 Zorgt voor de (machine)documentatie en de (project)administratie en 
budgetbeheer.  

 Is een adequaat manager van de afdeling en afdelingsprocessen en een 
bindende en stimulerende chef en collega voor zijn medewerkers.  

 
 
 



 
 
 

 
De kandidaten: 
 HTS: Electro, Besturingstechniek, Mechatronica. 

 Kennis en ervaring met vermogenselektronica en frequentieregelingen.  
 PLC-besturingen en de programmering daarvan. 

 Vaktechnische teken- en ontwerp software.  
 Bij voorkeur industriële-, leidinggevende- en projectervaring. 
 Kan theoretische kennis en praktische toepassing, op meerdere niveaus en 

disciplines, goed verbinden.  
 

Informatie:  
 Stefan Fransen, Hoofd Techniek & Onderhoud (06-46925649). 

S.Fransen@nedri.nl  

 
Uw reactie: 

 Uw schriftelijke sollicitatie en CV richt u aan: 
Wim Thijssen, HR Manager (077-3877435).   
w.thijssen@nedri.nl  

 
 

NEDRI Spanstaal BV 
Groot Egtenrayseweg 13 
Postbus 3040 

5902 RA Venlo 
077-3877477 

www.nedri.nl  
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