
 

 

VACATURE 

TRAINEESHIP    
 

 

Studeer je binnenkort af aan het HBO? Of heb jij je papiertje net op zak? Wil jij graag 

ervaring opdoen binnen een technische productieomgeving? Dan is een Traineeship bij 

Rademakers Gieterij B.V. misschien wel iets voor jou! Ben jij leergierig en iemand die 

graag de mouwen opstroopt, heb jij een open rechtdoorzee karakter, kun je goed 

samenwerken en vind je het een uitdaging om in verschillende opdrachten afwisselend te 

werken bij onze ijzergieterij? Pak dan nu je kans, wij komen graag met jou in gesprek. 

 

Het bedrijf 

Het Traineeship bij Rademakers Gieterij B.V. sluit naadloos aan op de maatschappelijke 

ontwikkeling naar een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval, 

maar worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Wij streven naar circulariteit waar 

mogelijk, dit is een doorlopend proces. Rademakers Gieterij B.V. is 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.  

 

Wat ga je doen 

Je hoeft nog niet alles te weten en te kunnen, want bij ons krijg je alle ruimte voor jouw 

persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om te ontdekken waar jouw kracht ligt. 

Tijdens het Traineeship ga je aan de slag met diverse uiteenlopende projecten. Deze 

projecten hebben raakvlakken met techniek, kwaliteit, logistiek, inkoop en financiën. Wij 

dagen je uit om kritisch mee te denken met onze bedrijfsprocessen en met 

verbetervoorstellen te komen, waarmee jij het verschil maakt.  

 

Wat neem jij mee  

• Je bent (bijna) HBO afgestudeerd in de richting van: bedrijfskunde, techniek, milieu 

logistiek, economie of communicatie; 

• Je hebt affiniteit met een technische productieomgeving en tijdens je studie heb je 

bij voorkeur in een soortgelijke omgeving al enige ervaring opgedaan; 

• je hebt een proactieve houding, bent een zelfstarter en communiceren op 

verschillende niveaus gaat jou natuurlijk af. 

 
Wat kan Rademakers Gieterij jou bieden? 

Als Trainee krijg je een uitdagende baan met veel afwisseling. Naast een collegiale 

werksfeer bij een succesvolle innovatieve onderneming krijg je: 

▪ een jaarcontract en een marktconform salaris, CAO Metalektro 

▪ ontwikkelingsmogelijkheden binnen het specialistische vakgebied van de gieterij   

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

▪ reiskostenvergoeding en opbouw pensioen PME 

 

Reageren? 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij graag voor deze unieke kans in aanmerking komen? 

Stuur dan je motivatie en CV naar vacature@rademakersgieterij.com Heb je eerst nog wat 

vragen, neem dan contact op met Wener Velthuis, algemeen directeur Rademakers Gieterij 

B.V. w.velthuis@rademakersgieterij.com 0591 - 547 000? Kijk voor meer informatie op 

www.rademakersgieterij.com  
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