
 

 
 
Wat ga je doen? 
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 genomen. NedZink wil blijven groeien en investeert 
continue in machines en mensen. Daardoor zijn er meerdere vacatures ontstaan, waaronder de 
functie van: 
 

Shiftleader 5-ploegen 
 
 

In Productie wordt gewerkt in een 5-ploegensysteem waarbij iedere ploeg wordt gecoacht door 
een shiftleader die rapporteert aan het Hoofd Productie. Binnen de ploeg werken gemotiveerde 
collega’s in een steeds professioneler wordende organisatie. Er worden intensieve 
groepstrainingen verzorgd en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Bovenal is er veel 
aandacht voor veiligheid. De bedrijfscultuur is informeel en open. 
 

 In deze leidinggevende rol ben je samen met je collega shiftleaders verantwoordelijk voor het 
zo optimaal- en efficiënt mogelijk laten verlopen van de productieprocessen en het behalen 
van doelstellingen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en productiviteit (Operational 
Excellence) 

 Je coacht en ontwikkelt met enthousiasme, gedrevenheid en motivatie je team van ongeveer 
15 tot 20 medewerkers. 

 Daarnaast ben je gefocust op het signaleren van verbetermogelijkheden in het proces en 
weet je deze te vertalen naar verbeterprojecten. 

 
Wat verwachten wij van jou? 
Je herkent je in de volgende eigenschappen: 
 
Je werkt met een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit, je kent je verantwoordelijkheden en 
durft besluiten te nemen. Je leidinggevende stijl kenmerkt zich als coachend en motiverend, je 
hebt overzicht, bent ondernemend en oplossingsgericht. 
 
Daarnaast heb je de volgende kennis: 

 Minimaal MBO 4 opleiding bij voorkeur in de richting procestechniek of werktuigbouwkunde 

 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 

 Kennis en ervaring met OEE 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
 
 
Bedrijfsprofiel 
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 esthetische 
toepassingen zoals gevelbekleding en daken maar ook voor dakgoten 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? 

 Werktijden in een 5 ploegendienst, volgens het 2-2-2 rooster  
(6:00-14:00, 14:00-22:00 22:00-6:00 ) 

 CAO voor de Metaal en Elektrotechnische industrie 

 Goed salaris met een uitloop tot (maximaal) € 4100 exclusief ploegentoeslag 

 Ploegentoeslag 26,6% 

 Een vaste 13e maand, en 8% vakantietoeslag 

 27 vakantiedagen 

 PME pensioenregeling 
 


