
 

 
 

VACATURE 

Allround Productiemedewerker     
 

 

Werk jij graag in de metaal techniek? Ben jij een echte allrounder en combineer je 

productiewerk graag met heftruck rijden, dan ben je bij Rademakers Gieterij B.V.  

op het op het juiste adres.  

 

 

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. 

 

 

Wat ga je doen?  

Als Allround Productiemedewerker bewerk je gietstukken machinaal en met  

handgereedschappen. Je hebt een proactieve houding en weet wat aanpakken is.  

 

Je werkzaamheden zijn divers en afwisselend, hierbij moet je denken aan:  

✓ machinaal vervaardigen van zandkernen  

✓ verwijderen van gietlopen aan ruwe gietstukken 

✓ ophangen van gietstukken aan straalbomen   

✓ verwijderen van bramen en resten van gietlopen 

✓ lakken van gietstukken  

✓ verplaatsen van aan-/ afvoer van materiaal met de heftruck 

✓ verzendklaar maken van gietstukken voor onze klanten  

 

Je werkt in 2 en 3 ploegendienst, in een team van vakbekwame collega’s. Samen zorgen 

jullie ervoor dat de kwaliteit en levertijden van onze gietstukken gegarandeerd worden. 

 

 

Wat verwachten wij van jou? 

▪ je hebt 2 rechterhanden, bent gemotiveerd en flexibel inzetbaar 

▪ je hecht waarde aan veilig werken, je bent verantwoordelijk en werkt zelfstandig 

▪ een geldig VCA en heftruckcertificaat zijn een pré, maar niet noodzakelijk 

▪ je kunt goed samenwerken in een team, je bent op meerdere plekken flexibel 

inzetbaar en je denkt proactief mee aan verbetermogelijkheden.  

 

 

Wat kan Rademakers Gieterij jou bieden? 

▪ CAO Metalektro salaris + 13,3% (2) of 19% (3) ploegentoeslag  

▪ reiskosten vergoeding, 8% vakantietoeslag, deelname PME pensioenfonds   

▪ een afwisselende functie binnen een informele werksfeer.   

 

 

Iets voor jou? 

Ben jij de Allround Productiemedewerkers die wij zoeken? En wil jij op korte termijn aan 

de slag? Stuur dan een berichtje naar: vacature@rademakersgieterij.com Wij komen graag 

met jou in gesprek! Wil je graag eerst meer weten, neem dan contact op met Gea Bausch, 

personeelsadviseur, via 06 – 82 962 179. 
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