
 

Vacature Spuitgiet Operator (fulltime) 
 

Bedrijf 
ELEQ speelt wereldwijd al meer dan 75 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 vermogens-transformatoren, vermogensschakelaars en generatoren. 

Binnen het Product Development Center en de 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 vindt 

je op www.eleq.com.  

 
Bij ELEQ Steenwijk maken we een groot deel van de onderdelen die we in onze eindproducten 
gebruiken zelf. De spuitgietafdeling levert daar met 4 machines een grote bijdrage aan. 

Functie: 

In de functie van Spuitgiet Operator ben je verantwoordelijk voor het gehele proces in de spuitgiet-

afdeling.  

 

Je zorgt ervoor dat de machines op de juiste manier zijn ingesteld en bewaakt de voortgang tijdens de 

productie van het ingestelde product. Je bent verantwoordelijk voor de juiste kwaliteit van de producten. 

Daarnaast denk je mee over hoe werkprocessen efficiënter ingezet kunnen worden. 

 
Taken: 

 Instellen van de spuitgietmachines (onder meer druk, temperatuur, spuit- en injectiesnelheid) 

aan de hand van een spuitplanning 

 Optimaal inzetten van de machines t.b.v. het behalen van de planning 

 Ombouwen van matrijzen 

 Doen van proefspuitingen 

 Problemen met de apparatuur en kwaliteitsafwijkingen tijdig signaleren en hierop actie 

ondernemen 

 Verrichten van 1e lijns onderhoud aan machines, installaties en gereedschappen 

 Zorgdragen voor orde en netheid 

 
Profiel: 

 MBO 2 of 3 opleiding Werktuigbouwkunde 

 Bereidheid tot het halen van, of in het bezit zijn van, certificaten Spuitgieten 1 en 2 

 Kennis van kunststoftechnieken is een pré 

 Alert, oog voor detail en perfectie 

 Zelfstandig kunnen werken 

 Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk  

 Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

 
Interesse?  
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Rainier Brookhuis, Technisch Directeur, 

tel.nr. +31(521) 533 240  / Je sollicitatie kun je richten aan Sytske Wagenaar, HR Manager, 

sytske.wagenaar@eleq.com. 

  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

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

