
 
 

 

Allround Monteur 
Werktuigbouwkunde  

3 Ploegendienst 

 
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 staat onder leiding van het Hoofd T&O 

(Stefan Fransen)en is onderverdeeld in twee onderhoudsgroepen: 
Werktuigbouwkunde (WTD) en Elektrotechniek (ETD).  

 De WTD bestaat uit medewerkers in dagdienst en ploegendienst.  

 Door het vertrek van een collega is er een vacature ontstaan voor in de 
ploegendienst.  

 De medewerker is formeel ondergeschikt aan de Groepsleider 
Werktuigbouwkunde (Peter Verstegen), maar wordt tijdens de dienst 

praktisch aangestuurd door de Ploegbaas. 
 
De functie: 

 In de praktijk ligt het accent op het zelfstandig, snel en vakbekwaam 
analyseren en oplossen van storingen aan de productie installaties. 

 De medewerker werkt in drie ploegendienst. Cyclus: dag-vroeg-nacht-
middag. Kan ook voor bepaalde periodes ingezet worden in dagdienst.  

 

De kandidaten: 
 MBO-W niveau. 

 In bezit van EHBO-, BHV- en heftruckcertificaat of de bereidheid om deze te 
behalen. 

 Bij voorkeur basiskennis electrotechniek.  

 Ervaring als (storings)monteur in de industrie. 
 Zelfstandig, flexibel, betrouwbaar en vakbekwaam. 

 Heeft praktische kennis en ervaring met pneumatiek en hydraulica. 
 Is bereid om in consignatiedienst te werken. 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
Het aanbod: 
 Een zelfstandige en verantwoordelijke vaste functie in bedrijf met goede 

vooruitzichten.  
 Interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vaste gratificatie van 

6%, 8% vakantiegeld en 19% ploegentoeslag. 
 Daarnaast kunt u vrijwillig deelnemen aan diverse gunstige regelingen en 

verzekeringen. 

 
Informatie:  

 Stefan Fransen, Hoofd Techniek & Onderhoud (06-46925649). 
S.Fransen@nedri.nl  

 Peter Verstegen, Groepsleider Werktuigbouwkunde (06-50265789). 

P.Verstegen@nedri.nl  
 

Uw reactie: 
 Uw schriftelijke sollicitatie en CV richt u aan: 

Wim Thijssen, HR Manager (077-3877435).   

w.thijssen@nedri.nl  
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