
Hendrik Veder Group is a European 
company, operating worldwide from 
its locations in the Netherlands, 
England, Scotland, France, Norway 
and Poland. It is headquartered in 
the Port of Rotterdam. 

The company provides products 
and services in the field of steel wire 
rope and synthetic rope, which play 
an important part in the offshore 
and maritime industries around 
the world. It also offers all-in-one 
solutions and services in many other 
industries.

Hendrik Veder Group’s ambition is 
to make the offshore and maritime 
sectors more sustainable. We work 
alongside our forward-thinking 
clients to achieve sustainability 
through innovation. 

The result is new, cost-effective 
solutions based on inventory 
management, maintenance and a 
circular approach to raw materials.

At Hendrik Veder Group, 
sustainability and savings go hand 
in hand.
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Vacature 

Allround Productiemedewerker 
Hijsmiddelen 
 
Beschrijving van de functie 
Als productiemedewerker ben je breed inzetbaar. In deze rol werk je in een 
hecht team van vakmensen, waarin je veel verschillende vaardigheden zult 
opdoen en toepassen. Zo sta je de ene dag in productie om grote stroppen 
te splitsen en te persen. De andere dag help je bij het op secure wijze 
testen van haken en stroppen op hun draagkracht met unieke 
testapparatuur. 
 
Wie ben jij? 
Weet jij van aanpakken en sta jij voor kwaliteit van je eigen werk? Wij zoeken 
stoere en leergierige productiemedewerkers die van veilig werken en het 
produceren van hoge kwaliteit hijsmiddelen voor de maritieme en offshore 
sector hun passie willen maken.  
 
Spreken de volgende taken/verantwoordelijkheden jou aan: 
• Productie van op maat gemaakte hijsmiddelen uit staalkabel en 

hardware conform instructies. 
• Spoelen van grote haspels met staalkabel. 
• Bedienen van machines, heftrucks en kranen om zeer zware 

hijsmiddelen te verplaatsen. 
• Inspecteren en herstellen van gebruikte hijsmiddelen. 
• Testen van hijsmiddelen in testbanken op secure wijze (berekenen 

trekkracht, voorbereiden apparatuur, uitvoer test en opstellen 
rapportage). 

• Zorgen voor veilig werken door jezelf en collega’s. 
 
Wij hebben ook een paar minimale eisen: 
• Beheersing van de Nederlandse- en enige kennis van de Engelse taal in 

woord en geschrift. 
• MBO-2 werk- en denkniveau. 
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Wat bieden wij? 
Een werkweek van 40 uur, werkdagen tussen 06:00 uur en 15:00 uur. 
Groeimogelijkheden om op langere termijn allround inzetbaar te worden. 
Naast marktconforme arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenregeling en  
de cao Metalektro, bieden we veel ruimte voor opleiding, training en 
coaching.  
 
Hier krijg je de kans je verder te ontwikkelen en specialiseren! 
 
Informatie over de procedure 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marianne Vennik,  
HR Manager: marianne.vennik@hendrikvedergroup.com 
of op telefoonnummer: 010-299 2352. Je kunt je motivatiebrief en cv  
e-mailen naar: humanresources@hendrikvedergroup.com 
 


