
 

Improvement 

Engineer 

Nedri Spanstaal BV: 

Ons, internationaal 

opererend, bedrijf in Venlo is 

bijna 100 jaar jong en 

behoort tot de grootste 

spanstaalproducenten van 

Europa. Spanstaal wordt 

toegepast in betonnen 

(prefab) bouwelementen en -

constructies voor huizen, 

gebouwen en infrastructurele 

werken. Door de grote vraag 

naar nieuwe woningen en 

infrastructuur, in zowel 

Nederland als ons 

omringende landen, zijn er 

de komende jaren afzet- en 

groeikansen.  

Als zelfstandige ISO 

gecertificeerde onderneming 

produceren wij met 135 

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.  

NEDRI Spanstaal BV is 

gevestigd in Venlo en heeft 

ook een productiefaciliteit in 

Hamm (Duitsland).  

 

Nedri heeft een financieel 

zeer gezond fundament en 

kan bogen op solide en 

langjarige klantrelaties. De 

bedrijfscultuur is gebaseerd 

op vakmanschap, 

vertrouwen, inhoud en doen. 

“De Nedri”, voor zij die ons 

kennen, is een traditioneel en 

De functie: 

• De Improvement Engineer is direct 

ondergeschikt aan de Chief Operations Officer 

(COO). 

• Onze nieuwe collega initieert, ontwikkelt en 

voert projecten uit op het verbeteren van het 

productieproces en de Overall Equipement 

Effectiveness.  

• Projecten kunnen zowel van technische, 

organisatorische alsook IT gericht zijn. 

• In deze functie wordt intensief samengewerkt 

met de andere disciplines en afdelingen van ons 

bedrijf.  

De verantwoordelijkheden: 

• Analyseert de performance van de 

productieprocessen, installaties en machines. 

• Lokaliseert en kwantificeert vertragingen, 

verliezen en bottlenecks. 

• Formuleert concrete verbeteringsvoorstellen en 

werkt deze technisch, budgettair, planmatig en 

organisatorisch uit. 

• Is als projectmanager verantwoordelijk voor de 

implementatie, integratie en borging van de 

verbeteringsactiviteiten. 

• Inspireren en motiveren van medewerkers 

t.b.v. Lean. Actief meehelpen om Lean binnen 

de organisatie naar een hoger niveau te 

brengen. 

• (Mede) organiseren en leiden van 

projectgroepen, Lean workshops en trainingen.  

Het profiel: 

• HBO technische richting: werktuigbouwkunde, 

electrotechniek, mechatronica, technische 

bedrijfskunde. 

• Concrete industriële projectervaring. 

• Engineering, productietechnologie. 

• Communiceert vaardig en enthousiasmerend 

met diverse disciplines, andere kennisniveaus 

en vakspecialisten. 

• Hands-on mentaliteit.  

• Kennis van logistieke processen en systemen. 

Ervaring met computersystemen 

• Engels en Duits, Italiaans is een pré. 



degelijk bedrijf in de goede 

zin van het woord met een 

praktische nadruk op 

productie en techniek 

ondersteund door kleine 

wendbare stafdiensten. De 

onderlinge afstanden zijn kort 

en de omgangsvormen 

informeel, respectvol en 

taakgericht.  

Goede tradities, succes in 

onze markten en een 

verbindend sociaal beleid 

gaan bij ons hand in hand. 

 

Ons adres: 

NEDRI Spanstaal BV                       

Groot Egtenrayseweg 13 

Postbus 3040 5902 RA Venlo 

077-3877477 www.nedri.nl 

• Aanvullende gerichte opleidingen zoals Lean en 

Six Sigma is een pré. 

• Analytisch voortreffelijk en een sterke 

intrinsieke motivatie tot permanente 

verbetering. 

• Zelfstandig, gepassioneerd, voorbeeldgedrag, 

op zoek naar draagvlak, kan begrijpend 

luisteren. 

Het aanbod: 

• Een zelfstandige, autonome, creatieve denk- én 

doe functie met een breed takenpakket. 

• Goede primaire- en secundaire 

arbeidsvoorwaarden.  

Informatie: 

• Roel von Lumich, COO,  
r.v.lumich@nedri.nl (06-46176847) 

Sollicitatie: 

• Wim Thijssen, HR Manager,  
w.thijssen@nedri.nl  (077-3877435) 
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