
 

 
VACATURE 

OPERATOR SMELTBEDRIJF  
 

Vind jij “vuurtje stoken” gaaf en zit jij graag “dicht bij het vuur”? Dan hebben wij een unieke 

en uitdagend baan voor jou in petto. Heb jij ervaring als operator en zie jij de stap naar onze 

gieterij zitten, dan komen wij graag met jou in gesprek! 

 

Het bedrijf 

Rademakers Gieterij B.V. is al bijna 75 jaar gevestigd in Klazienaveen. Onze producten 

kom je iedere dag, op elke hoek van de straat tegen. Per dag verwerken wij ruim 75 ton 

(schroot) gietijzer tot nieuwe producten. Wij produceren onder andere voor de 

rioleringsindustrie, automotive, agrarische sector en machinebouw. Een ambachtelijk proces, 

ondersteunt door hedendaagse techniek. Met ons team van enthousiaste en vakbekwame 

medewerkers zijn wij trots op ons werk. En wij hebben de ambitie om nog beter te worden in 

wat we doen. Wij streven naar circulariteit waar mogelijk. 

 

De functie  

Als Operator Smeltbedrijf ben je bij Rademakers Gieterij B.V. verantwoordelijk voor het 

tijdig leveren van de juiste hoeveelheid gietijzer aan de Vormerij (gieterij). Je houdt het 

smeltproces goed in de gaten en zorgt ervoor dat het gietijzer van de juiste temperatuur en 

de juiste samenstelling is. Waar nodig spring je bij en storingen oplossen is voor jouw een 

fluitje van een cent. Je voelt je verantwoordelijk en bent je bewust van de impact van een 

goed functionerend smeltbedrijf.  

 

Wat ga je doen?  

Je begeleidt het totale smeltproces, van het opstarten, bedienen en afsluiten van gietijzer in 

de koepeloven en de warmhoudoven. Veiligheid staat voorop en je werkt accuraat  volgens 

instructies en werkvoorschriften. Je bewaakt het procesverloop bij de chargeerinstallatie, de 

koepeloven en de warmhoudoven. Gedurende het smeltproces, signaleer je afwijkingen, deze 

stuur je adequaat en tijdig aan en je maakt diverse analyses, zowel thermisch als spectraal. 

Je voert 1e lijnsonderhoud en noodreparaties uit. En daarnaast draag jij actief je steentje bij 

met het schoonmaken en schoonhouden van het smeltbedrijf, waaronder de gebouwen en 

installaties, zoals de ovenverdiepingen en spectro-apparatuur.  

 

Wat verwachten wij van jou? 

De Operator Smeltbedrijf die wij zoeken, heeft een open rechtdoorzee karakter, is iemand 

die graag de mouwen opstroopt en niet bang is voor vuur en vieze handen.  

Daarnaast breng jij het volgende mee: 

▪ Een afgeronde technische opleiding op MBO niveau 2/3 en ervaring als operator. 

▪ Specifieke vakkennis van smeltprocessen en metaalkunde is een pré.  

▪ Je bent gemotiveerd om in 3 ploegen te werken en het werk af te maken.  

▪ Een geldig VCA, veilig hijsen en heffen en heftruckcertificaat zijn een pré. 

▪ Je denkt proactief mee aan verbetermogelijkheden, kunt goed samenwerken en 

duidelijk communiceren.  

  

Wat kan Rademakers Gieterij jou bieden? 

Als Operator Smeltbedrijf krijg je een uitdagende baan met veel afwisseling. Naast een 

collegiale werksfeer bij een succesvolle innovatieve onderneming krijg je: 

▪ een marktconform salaris, 19% ploegentoeslag, CAO Metalektro, 38 uur p/w 

▪ ontwikkelingsmogelijkheden en na één jaar kans op de vast dienstverband  

▪ je hebt 27 vakantiedagen, 13 atv-dagen en 8% vakantietoeslag 

▪ deelname pensioenregeling PME. 

 

Reageren? 

Herken jij je in deze vacatureomschrijving en ben jij opzoek naar een nieuwe uitdaging? 

Dan zien we jouw motivatie incl. CV graag via onze mail:vacature@rademakersgieterij.com 

Heb je eerst nog vragen over deze vacature, neem dan contact op met Erik Jennes, 

Productiemanager, via 06 – 82 960 094.  
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