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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).  
Na de bouwcrisis en het daarbij behorende defensieve bedrijfsstrategie groeit de 
economie weer en nemen de bouwactiviteiten toe. Het is nu de uitdaging dat het 

bedrijf haar kansen grijpt en de interne organisatie hierop afstemt.  
De organisatie verkeert in een transitiefase van traditioneel georganiseerd naar 

een Lean-organisatie waarbij op korte termijn objectiveerbare grotere veiligheid, 
flexibiliteit en productiviteit de voornaamste uitkomsten moeten zijn.  
Nedri zoekt een zeer ervaren en doortastende productiemanager die onze 

operatie weer “up and running” brengt.   
 

Productie & Techniek (P&T): 
 P&T (totaal 100FTE’s) bestaat uit de diverse Productieafdelingen, (interne) 

Logistiek, Quality Assurance & Control, Techniek & Onderhoud, Product- en 

Procesontwikkeling en Technische Inkoop. 
 Er wordt gewerkt in 3 ploegen en de bezetting van zowel de staf als de lijn 

bestaat voor een groot deel uit nieuwe, nog weinig ervaren, medewerkers.  
 De afdelingen verwerken geen staal, maar produceren draden, staven en 

strengen waarbij trekkracht, stugheid en relaxatie en natuurlijk specifieke 

klanteisen belangrijke productspecificaties zijn. 
 Onze processen en producten zijn onderworpen aan strenge Europerse 

landennormen en certificaten waarvan het behoud voor Nedri existentieel is.   
 
De Site Manager: 

 De Sitemanager heeft een strategische opdracht gericht op het optimaliseren 
en structureren van het plannings- en productieproces en de daarbij 

behorende logistieke stromen (grondstoffen, halffabricaten, eindproducten, 
informatie en mensen). De taak is daarmee minder technisch gericht op het 
aansturen van de dagelijkse operatie, maar op de structurele verbetering 

daarvan.  
 Veel initiatieven en veranderingsprocessen zijn in gang gezet. De 

Sitemanager zal op basis van zijn deskundigheid, ervaring en senioriteit deze 
processen gaan begeleiden en verbeteren gericht op implementatie en 
borging van nieuwe werkwijzen en gedrag op de werkvloer.  

 
 



 
 De voortbrengings- en onderhoudsprocessen zullen verder kritisch 

geanalyseerd worden en geoptimaliseerd gericht op outputverhoging en 

verlaging van verliezen, verbruiken, stilstanden en vooral het aantal 
manuren. 

 Analyseert de data- en informatiestromen met als doel de (operationele) 

stuurinformatie voor het productiemanagement aan te passen aan de 
noodzaak om goed inzicht te hebben in de geleverde prestaties; vooraf  snel 

en adequaat bij te kunnen sturen (procesmonitoring) van de lopende en 
komende productieopdrachten.  

 Onderzoekt de operationele informatie systemen. Ontdoet deze van 

overbodigheden, doublures en realiseert de integratie van de diverse 
systemen met elkaar en in de productieprocessen. Vereenvoudigt de data 

invoer.  
 Inventariseert alle logistieke productiestromen en verbetert deze gericht op 

vermindering van handelingen en relocaties.  

 Realiseert een betere ondersteuning en facilitering van de primaire processen 
door stafdiensten, onderaannemers, leveranciers en dienstverleners.  

 Bevordert een resultaatgerichte bedrijfscultuur gebaseerd op flexibiliteit, 
verantwoordelijkheid, ontwikkeling en vakmanschap van medewerkers en 
een groot bewustzijn van veiligheid, kwaliteit, en milieu.  

 
Profiel: 

 Een universitaire opleiding (bedrijfskunde, productielogistiek of vergelijkbaar) 
of minimaal academisch werk- en denkniveau.  

 Zeer veel ervaring met en kennis van moderne logistieke productiesystemen 

en –concepten.  
 Heeft aantoonbaar leiding gegeven aan veranderingsprocessen in 

(massa)productiebedrijven met continu processen.  
 Kennis en ervaring met Lean, TPM etc.  
 Zeer goede sociale- managementvaardigheden.  

 Engelse en Duitse talenkennis.  
 Product- en proceskennis. 

 Een scherp analytisch vermogen.  
 Grote drive om een 92 jaar jong bedrijf mee te transformeren. 
 

Informatie:  
 Hans Kusters, CEO  

 h.kusters@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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