
 

ELEQ speelt wereldwijd al meer dan 70 jaar een vooraanstaande rol op het gebied van het 

beheersen en verbinden van elektrische energie. In nauwe samenwerking met klanten worden 

innovatieve ideeën omgezet in slimme oplossingen. ELEQ ontwikkelt, produceert en levert stroom- 

en spanningstransformatoren, omvormers, meetinstrumenten en aansluitkasten voor o.a. de 

energiemarkt en openbare verlichtingssystemen. Tot de brede en internationale klantenkring 

behoren energiebedrijven, marine, industrieën, gemeenten, provincies, onderaannemers, 

lichtmastfabrikanten, luchthavens en producenten van vermogenstransformatoren, 

vermogensschakelaars en generatoren. Binnen het Product Development Center en de verkoop- en 

productielocaties in Nederland (Steenwijk) en Duitsland (Kerpen) wordt met passie en plezier 

gewerkt, waarbij zorg voor kwaliteit en het milieu van het grootste belang zijn. Bij ELEQ werken 

totaal 250 enthousiaste medewerkers. Meer informatie over ELEQ vind je op www.eleq.com. 

 

ELEQ Steenwijk is op zoek naar een 

 

Spuitgiet Operator 
 

Functie 

Als Spuitgiet Operator produceer je kunststof producten. Je bent werkzaam aan één of meerdere 

spuitgiet machines. Met jouw technische kennis stel je de machines in en los je kleine calamiteiten 

op. Je bewaakt en controleert de machine en beoordeelt de output (de kunststof producten) op 

kwaliteit en kwantiteit. Je informeert over afwijkingen in het productieproces. Alle gereed producten 

worden door jou van de band verzameld en volgens procedure verpakt en afgevoerd naar de 

assemblage afdeling of het magazijn. Je werkt in een klein team van in totaal drie collega's. 

 

Kandidaat 

Je voldoet aan de volgende eisen: 

 Je hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in een spuitgiet productie omgeving; 

 Je beschikt over het certificaat spuitgiet 1; 

 Certificaat spuitgiet 2 is een pré; 

 Je beheerst de Nederlandse taal; 

 Je hebt technische affiniteit m.b.t. het werken met machines; 

 Je wilt je verder ontwikkelen tot een vakbekwaam operator; 

 Je bent betrouwbaar, flexibel, enthousiast, leergierig en zelfstandig en hebt geen bezwaar 
tegen staand werken. 

Aanbod 

Wij investeren graag in onze medewerkers en daarom leiden wij je graag op tot vakbekwaam 

Spuitgiet Operator. Naast een leuke werkomgeving met gedreven collega's kom je te werken in een 

fulltime dienstverband. Wij zoeken collega's die zich graag aan ons binden, dus een vaste baan bij 

gebleken geschiktheid zit voor jou in het vooruitzicht. 

 

Interesse?  

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met / Je sollicitatie kun je richten aan Sytske 

Wagenaar sytske.wagenaar@eleq.com. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.eleq.com/
mailto:sytske.wagenaar@ELEQ.com

