
Vandersanden Group is een toonaangevend familiebedrijf dat Belgische marktleider is in de productie 
en verkoop van handvormgevelstenen en Nederlands marktleider in straatbakstenen. Met zo’n 500 
miljoen bakstenen per jaar zijn wij een van de grootste Europese familiebedrijven in de keramische 
industrie. Met zo’n 600 enthousiaste medewerkers verdeeld over 8 productielocaties in België, 
Nederland en Duitsland en verkoopteams in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland 
realiseert de groep een omzet van circa 160 miljoen euro. 
Kernwaarden daarbij zijn: mensgerichtheid, innovatie, vakmanschap, duurzaamheid en integriteit. 
Wij voeren een actief HR-beleid op het gebied van personeelsontwikkeling. Door interne 
verschuivingen zijn wij voor onze locatie in Hedikhuizen op zoek naar een Allround Proces Operator.  
 
Allround Proces Operator  
 
De functie: 
 
Als Allround Proces Operator ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het aansturen en 
bedienen van de verschillende machines en installaties binnen de productie omgeving. 
Je werkt in een team van ongeveer 20 collega’s en bent daarbij mede verantwoordelijk voor het 
dagelijkse productie proces. 
Je rapporteert hierbij aan de productieleider. 
 
Het profiel van de kandidaat: 
 
Je beschikt over een lbo werk- en denkniveau en hebt enige jaren aantoonbare werkervaring in een 
soortgelijke functie met de ambitie hierin door te groeien. 
In je aanpak ben je proactief, praktisch en toon je een brede interesse. Integriteit, betrouwbaarheid, 
collegialiteit, eerlijkheid en resultaatgerichtheid zijn jouw belangrijkste karaktereigenschappen. 
 
Het aanbod: 
Je komt te werken in een informeel, toonaangevend familiebedrijf met een lange termijn focus. 
Er is ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke groei. Vandersanden biedt je een inspirerende 
werkomgeving en een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden. 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hans Koppens, Productieleider 
Steenfabriek Hedikhuizen BV, mob. tel.: 06 – 121 078 18. 
 
Je sollicitatie: 
 
Reacties graag vóór 28 september  as met curriculum vitae en korte motivatie sturen naar: 
 
Steenfabriek Hedikhuizen B.V. t.a.v. mw. Martina Bisselink 
m.bisselink@vandersanden.com o.v.v. sollicitatie proces operator 
Je sollicitatie wordt uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet toegestaan. 
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