
 

 

 

 
 

 

Operator voor de Conserveringsstraat  
(4 werkdagen van 10 uur, maandag t/m vrijdag) 

 
Belangrijke kernbegrippen bij Vlietjonge Staalhandel zijn aanpakken, flexibiliteit, netheid en een hoog 

veiligheidsbesef. Ben jij uit het juiste staal gesneden? 
 
 
Wat ga je doen: 

’s ochtends om 6 uur start je samen met je collega’s de machine op voor die dag. Het team in de 
Conserveringsstraat (CS) is een klein en hecht team van 5 man. Je zorgt er voor dat alle stalen materialen op de 
aanvoerbank komen te liggen en dat je de machine zo instelt dat de stalen balken de juiste bewerking krijgen als 
ze door de machine heen gaan. Natuurlijk kijk je even hoe je dit zo efficiënt mogelijk kan doen. De machine 
waarmee je werkt kan meniën en/of stralen. Als de stalen balken uit de machine komen, gaan ze naar de 
afvoerband. Hier zal het nog kort even drogen en dan met de hand gekanteld worden met een kantelijzer. Dat 
scheelt weer een bezoek aan de sportschool! Vervolgens zal het materiaal met een bovenloopkraan van 29 
meter breed en een maximale draagkracht van 10 ton naar de juiste locatie worden vervoerd elders in de hal. Je 
werkt op verschillende plekken bij de machine, zo zal je alles leren en ben je overal inzetbaar. 
 
Vlietjonge Staalhandel opereert in een dynamische omgeving waarbij er piekmomenten kunnen optreden. 
Hierdoor kan het voorkomen dat we je vragen om (betaald) over te werken. Er zijn bij Vlietjonge ook 
mogelijkheden om intern door te groeien.  
 
Wat hebben wij te bieden: 

 Een boeiende en afwisselende functie binnen een vast team 

 De mogelijkheid op een vast contract 

 Een collegiale en informele werksfeer 

 Een uitstekend salaris en aanvullende arbeidsvoorwaarden  

 Doorgroeimogelijkheden door middel van trainingen en opleidingen 
 
Wie zoeken wij: 

 Je bent een aanpakker met een enthousiaste en flexibele instelling 

 Je hebt een LBO of VMBO werk-, en denkniveau 

 Je bent gemotiveerd om nieuwe dingen te leren 

 Je beheerst de Nederlandse taal 

 pre als je woonachtig bent in de omgeving van Nieuwegein 

 Beschikbaar 4 dagen per week, maandag t/m vrijdag met een wisselende vrije dag  
10 uur per dag werken, werktijden van 06.00 tot 17.00 uur 
 

Heb je interesse in deze functie?  

Stuur dan je cv en een korte motivatie ter attentie van Wendy Janzen (HR Adviseur) naar 
vacature@vlietjongestaalhandel.nl 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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