
 

 
 
NedZink is een organisatie met een missie; Together shaping the future with sustainable beauty. 
Binnen deze missie investeert NedZink in een nieuwe productiefaciliteit en machines. Op dit 
moment wordt de Slitting Line in gebruik wordt genomen. NedZink wil blijven groeien en investeert 
continue in machines en mensen. Daardoor zijn er meerdere vacatures ontstaan, waaronder de 
functie van: 
 

Elektrotechnician 
 
 

 Je maakt onderdeel uit van een team van een 8- tal vakbekwame en gezellige collega’s die 
samen alle mogelijke storingen vakkundig en professioneel oplossen. 

 Op termijn moet de focus steeds meer liggen op preventief onderhoud, waardoor er ook 
steeds meer ruimte komt om verbeteringen door te voeren. 

 Je mag werken aan zowel de oude walserij als aan de nieuwste en modernste 
machinelijnen, zo leer je zowel het oorspronkelijke proces, maar houd je je ook bezig met 
modificaties, opbouw en inbedrijfstelling van nieuwe machines en installaties. 

 
 
Wat verwachten wij van jou? 
Je herkent je in de volgende eigenschappen. Je bent zelf startend en oplossingsgericht. Je laat je 
niet snel uit het veld slaan en bent stressbestendig. Je vindt het leuk om jezelf uit te dagen bij 
complexe problemen en neemt hierin ook het initiatief. Verder heb je een flexibele houding voor 
wat betreft de werktijden en de consignatiedienst die één week per 4 weken voorkomt. Daarnaast 
heb je de volgende kennis: 

 Minimaal MBO 3 of 4 opleiding bij voorkeur in de richting van mechatronica of 
elektrotechniek. 

 Kennis op het gebied van besturingstechnieken (het zoeken/uitlezen van storingen in de 
PLC’s), er wordt voornamelijk gewerkt met Siemens S7. 

 Mocht je de ambitie hebben om aan hoogspanningsinstallaties te willen werken dan is het 
mogelijk om een NEN 3840 cursus te volgen. 

 Goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal. 
 
Het rooster is van maandag t/m vrijdag en ziet er als volgt uit: 

1e week ochtenddienst van 06:00 – 14:30 
2e week dagdienst van 07:30 – 16:00 & consignatie van ma t/m zo 
3e week dagdienst van 07:30 – 16:00 
4e week avonddienst van 13:30 – 22:00 

 
 
Wie is onze opdrachtgever? 
Onze opdrachtgever NedZink is al meer dan 125 jaar dé specialist in het vervaardigen van gewalst 
titaanzink. De producten worden wereldwijd gebruikt voor toepassingen in dakgoten 
gevelbekleding en hemelwaterafvoersystemen. Op een unieke productielocatie, Budel-Dorplein, 
waar de oude elementen van weleer gecombineerd worden met nieuwe, moderne en innovatieve 
productiemogelijkheden wordt dagelijks gewerkt aan een betrouwbare levering en een hoog 
kwaliteitsniveau. 
 
 
 
 



 

Wat kan jij van NedZink verwachten? 
Je treed rechtstreeks in dienst bij een stabiele en groeiende onderneming. Je hebt een zeer 
afwisselende en uitdagende job, waarin geen dag hetzelfde is. Krijgt een gedegen inwerktraject, 
persoonlijke begeleiding op de werkvloer en goede ontwikkelingsgesprekken zodat jij het beste uit 
jezelf kan halen. 

 Een boven marktconform salaris, een vaste 13e maand en 8% vakantiegeld, 27 
vakantiedagen en 13 ADV dagen (bij een full-time dienstverband). 

 Ploegentoeslag 9 % over het maanloon en een passende consignatietoeslag. 

 Een goede pensioensregeling van PME 

 CAO voor de Metaal en Elektrotechnische industrie 


