
 
 

 
 
 
Het Bedrijf 
NEDRI Spanstaal BV 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. 85.000 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).  
 
NEDRI Spanstaal BV 
Groot Egtenrayseweg 13 
5928 PA Venlo 
077-3877477 
www.nedri.nl  

 

Supervisor Productie  
(drie ploegendienst) 

 

 
Productie: 

 De Supervisor werkt in een drie-ploegenrooster. Legt verantwoording 
af aan de Manager Productie en stemt de werkzaamheden intensief 
af met zijn collega Supervisors. 

 De Supervisor geeft leiding aan ca 25 procesoperators en stuurt de 
onderhoudsmonteur aan. 

 Is Hoofd BHV tijdens zijn dienst.  
 
Verantwoordelijkheden: 

 De Supervisor is verantwoordelijk voor het juist verloop van het 
productieproces en het realiseren van de productieplanning. 

 Realiseert tijdig en conform budgetten en specificaties de 
productieopdrachten (kwantiteit, kwaliteit en kosten). 

 Organiseert een optimale praktische planning, inzet en 
performanceverbetering van de toegewezen medewerkers, 
machines, gereedschappen en materialen. 

 Is direct verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van de 
werkzaamheden door de ploegmedewerkers. Veiligheid, kwaliteit, 
milieu. 

 Motiveert, coacht, stuurt doel- en taakgericht zijn medewerkers aan. 
5S, lean, ISO, TPM. 

 Bevordert de communicatie, het werkoverleg en de shift 
overstijgende afstemming. 

 Is verantwoordelijk voor vakmanschap, competenties en 
inzetbaarheid van de medewerkers.  

 
Profiel: 

 MBO4+/HBO , technische richting. 

 Uitgebreide aanvullende managementopleidingen.  

 Goede beheersing van het Duits.  

 Leidinggevende ervaring in een industriële omgeving is noodzakelijk. 

 Kennis van en ervaring met industriële productie- en logistieke 
systemen. Lean, 5S, continu verbeteren, TPM, projectmanagement. 

 Resultaatgerichte organisator.  

 Intrinsiek gemotiveerde innovator en people-manager.  

 In bezit van EHBO-diploma, Heftruck-certificaat, BHV-certificaat of 
de bereidheid deze te verwerven.  

 
Nedri Spanstaal biedt  

 Een positie die er toe doet in een informele-, klantgerichte-, doe-
cultuur.  

 Een spilfunctie met een breed takenpakket. 

 Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 

Informatie  

 Marcel Schreurs, Manager Productie, m.schreurs@nedri.nl   
 

Uw sollicitatie 

 Wim Thijssen, HR Manager, w.thijssen@nedri.nl  
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