Machine Operators
Ons bedrijf:
NEDRI Spanstaal BV is
een leverancier van
spanstaalproducten voor
de verwerking in
betonconstructies. Als
zelfstandige bedrijf
produceren wij met 140
vakmensen kwalitatief
hoogwaardige producten.
Wij zijn een financieel
gezonde onderneming
met een goede toekomst
en zoeken daarom
nieuwe medewerker voor
in vast dienst.
“De NEDRI”, voor zij die
ons kennen, is een
“traditioneel” bedrijf in
de goede zin van het
woord. Continuïteit,
collegialiteit,
samenwerking,
baanzekerheid,
vakmanschap en respect
zijn tastbare kenmerken
van onze cultuur. Goede
tradities, succes in onze
markt en een verbindend
sociaal beleid gaan bij
ons hand in hand.
Zoek je een afwisselende
en zelfstandige functie in
een stabiel, informeel en
technisch georiënteerd
(doe)bedrijf dan laat van
je horen.
Eerst een dag meelopen
in ons bedrijf met een
toekomstige collega kan
altijd.

Ons adres:
NEDRI Spanstaal BV
Groot Egtenrayseweg 13
Postbus 3040
5902 RA Venlo
077-3877477
www.nedri.nl

De functie:
• Het zelfstandig vervaardigen van spanstaalproducten.
• Het instellen van de machines en installaties.
• Het ombouwen van machines.
• Kwaliteitscontroles tijdens de productie.
• Verrichten van enkele administratieve handelingen.
• Het werk is in drie ploegendienst:
(6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00)
De kandidaten:
• Mensen met een technische opleiding, -achtergrond,
ervaring in een productiebedrijf of metaalverwerking
hebben de voorkeur.
• Ervaring met 3- of meer ploegendienst heeft eveneens
onze voorkeur.
• De nieuwe medewerkers moeten aantoonbaar goed
Nederlands kunnen praten, lezen én schrijven.
Medewerkers die Duits spreken zijn in principe welkom,
maar Duits moet hun moedertaal zijn en zij moeten in
staat en bereid zijn om, voldoende Nederlands te leren
lezen én schrijven.
• Omdat wij de enige producent zijn van spanstaal in
Nederland willen wij nieuwe collega’s ons interessante
mooie vak graag leren. Daarom hechten wij veel aan een
oprechte motivatie en leergierigheid. Hiervoor is een
praktisch LBO-niveau noodzakelijk.
• Wij gaan graag lange dienstverbanden met onze nieuwe
collega’s aan en dus vinden wij betrokkenheid, stabiliteit
en betrouwbaarheid vanzelfsprekend.
Wij bieden:
• Sterk bedrijf.
• Uniek product.
• Zelfstandig werk.
• Fijne sfeer.
• Vast contract.
• Eerlijk loon:
−
−
−
−
−

CAO-Metalektro
8% vakantiegeld
6% vaste winstdeling
19% ploegentoeslag
Arbeidsomstandighedentoeslag

Informatie:
Marcel Schreurs, Manager Productie,
m.schreurs@nedri.nl (077-3877475)
Sollicitatie:
Wim Thijssen, HR Manager,
w.thijssen@nedri.nl (077-3877435)

