
 

Procesoperator 5 ploegendienst 
 
Functie omschrijving; 
 
Jij hebt al ervaring als Operator, maar er zit meer in je !!. Je wilt je verder ontwikkelen, meedenken in 
processen en uitgedaagd worden in je werk. Naar jou zijn wij op zoek !. 
 
Jouw werkzaamheden als Operator bij ons bedrijf zijn erg afwisselend. Je zult machines en productielijnen 
bedienen, bewaken en instellen. Daarnaast bouw je ook de machines om, zodat er nieuwe productie 
gedraaid kan worden. Je lost kleinen storingen op en verricht preventieve onderhoudswerkzaamheden aan 
jouw machinelijn. Je werkt samen met een 15 tal vakbekwame en gezellige collega’s. We maken 
halffabricaten en eindproducten van Titaanzink die bijvoorbeeld gebruikt worden voor dakgoten en 
gevelbekleding. Het product heeft een levensduur van meer als 100 jaar. Je kunt je wel indenken dat er op 
hoog kwaliteitsniveau gewerkt wordt en het daarom belangrijk is dat jij uiterst nauwkeuring kan werken. 
 
Waarom als operator bij NedZink werken? 
 
We kennen innovatieve werkprocessen, werken met de nieuwste en modernste machinelijnen en systemen. 
Duurzaam ondernemen is een speerpunt van ons. Er wordt niet alleen geïnvesteerd in technieken, maar 
vooral in onze medewerkers. Door middel van een goed inwerktraject, persoonlijke begeleiding op de 
werkvloer en ontwikkelingsgesprekken zorgen we er samen voor dat jij het beste uit jezelf kan halen. Wij zijn 
niet alleen trots en zuinig op onze producten, maar ook op de mensen die ze maken. 
 
Ben je leergierig en denk je graag mee in verbeteringen? 
 
Dan zit je goed bij ons !!. We zorgen ervoor dat je bij ons je heftruck rijbewijs en hijscertificaat behaald. 
Daarnaast stimuleren we onze medewerkers om zich verder te ontwikkelen wat we ondersteunen via 
vaktechnische cursussen in het vakgebied of via “training on the job”. 
 
We zijn niet alleen een professioneel en stabiel bedrijf, we zijn ook een informeel en gezellig bedrijf. Zo 
hebben we een actieve personeelsvereniging die (op het moment dat het past binnen de Covid regels) 
activiteiten organiseert als Kerstborrel, sinterklaas middag, een jaarlijks bedrijfsuitje en nog veel meer. 
Iedereen is binnen ons bedrijf even belangrijk en dat voel je, we waarderen je mening, accepteren je om wie 
je bent wat zorgt voor die fijne NedZink sfeer. We kennen dan ook lange dienstverbanden, want als je 
eenmaal bij ons werkt wil je niet snel weer weg…. 
 
Wanneer is deze functie interessant voor jou?? 
- Als je al enige ervaring hebt als Procesoperator en bij voorkeur een afgeronde opleiding hebt richting 

procestechniek op web 2 of 3 niveau. 
- Je fulltime wil werken in een 5 ploegenrooster. 
- Je de Nederlandse taal beheerst in verband met afstemming over het werk en om veiligheidsredenen. 
- Je het fijn vindt accuraat te werken in een dynamische werkomgeving waar ruimte is voor eigen initiatief. 

 
 

Wij bieden jou; 
- Een afwisselende en uitdagende functie met voldoende doorgroeimogelijkheden, 
- Een prima, bij de functie passend salaris en bijbehorende ploegentoeslag, 27 vakantiedagen, een 

reiskostenregeling, pensioenregeling en goede mogelijkheden om je te verzekeren voor 
arbeidsongeschiktheidsrisico’s.  

- NedZink valt onder de Metalektro cao, waarin zaken meer dan prima geregeld zijn !! 
- De mogelijkheid tot een dienstverband bij ons gezond en prettig bedrijf. 

 
 

Sollicitatie en informatie; 
Stuur je sollicitatie gegevens naar Johan Maas, Hoofd P&O via johan.maas@nedzink.nl, of per reguliere post 
naar NedZink B.V., Postbus 2135, 6020 AC te Budel. 
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