
Waarom ga jij bij Nyrstar aan de slag?
Jouw werkplek is uniek, want Nyrstar is de enige 
zinkproducent in Nederland. Je wordt daardoor 
continu uitgedaagd om mee te denken over 
technische uitdagingen en procesverbeteringen. 
Jouw mening telt!  
 
En wat zeggen jouw toekomstige collega’s? 
Ze werken bij Nyrstar omdat zinkproductie een 
proces is dat blijft boeien en geen dag hetzelfde 
is. Verder vinden ze de vrijheid die ze krijgen om 
hun werk op de juiste, maar vooral ook op hun 
eigen manier uit te voeren heel fijn. Door het 
unieke proces valt er voor iedereen iedere dag 
opnieuw weer veel te leren. Dit ondersteunen we 
verder door jou de mogelijkheid te bieden deel te 
nemen aan interne en externe opleidingen die jou 
nog verder helpen een echte vakman te blijven. 

Wie ben jij?
Wij zoeken iemand met:
• een afgeronde MBO-opleiding in een 

technische richting;
• goede communicatieve en sociale 

vaardigheden: jij deelt graag kennis en vindt 
het leuk om in een team samen te werken. 

Welke mogelijkheden biedt Nyrstar nog meer? 
Heb jij leidinggevende ervaring en vind jij het leuk 
om jouw kennis over te dragen op je collega’s? 
Ook dan is het interessant om onze actuele 
vacatures via www.zinkwerkt.nl te bekijken. Op 
dit moment zoeken wij o.a. een Meewerkend 
Voorman Mechanisch, een Teamleider voor 
de Civiel Technische Dienst en een Manager 
(technische) Projecten. 

Nog aan het studeren of wil je graag beginnen 
met een technische opleiding? Ook dan willen 
we bij Nyrstar graag met je in gesprek. Wij 
bieden namelijk de mogelijkheid tot het volgen 
van (BBL-)opleidingen (o.a. procesoperator, 
monteur Elektrische Installaties of Monteur 
Werktuigbouwkundige installaties) via onze  
eigen bedrijfsschool! 

Graag aan de slag bij Nyrstar?
Kijk dan eens op onze website www.zinkwerkt.nl 
voor alle actuele vacatures. Voor meer informatie 
of vragen kun je natuurlijk ook altijd mailen of bellen  
(Bart.Bongers@nyrstar.com / 0495-512295). 
 
Zien we je binnenkort bij Nyrstar?

Ben jij die onderhoudsmonteur die graag in dagdienst werkt op een 
unieke werkplek? Een werkplek die jou iedere dag opnieuw uitdaagt 
je kennis en ervaring in te zetten om problemen op te lossen, maar 
vooral ook te voorkomen. Dan ben jij misschien onze nieuwe:

Onderhoudsmonteur (M/V)
Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Je begint de dag door samen met je collega-monteurs een kop koffie 
te drinken en de dag door te spreken: bijzonderheden en acute 
storingen worden besproken zodat je weet wat er speelt binnen de 
verschillende productieafdelingen en de taakverdeling van de dag 
wordt samen doorgesproken. Op een van jouw afdelingen blijkt 
een acute storing te zijn, dus jij gaat direct op pad om die zo snel 
mogelijk op te lossen. Je collega operators op de afdeling zijn blij 
dat jij de storing weer snel hebt weten op te lossen. In de middag 
ga je aan de slag met het preventief onderhoud aan de machines, 
waarmee je bijdraagt aan het stabiele productieproces van Nyrstar. 

Het kan natuurlijk ook dat jij liever aan de slag gaat in 
5-ploegendienst. Je bent geïnteresseerd in techniek en/of chemie 
en steekt graag je handen uit de mouwen. Dan ga jij binnenkort 
misschien wel aan de slag als:

Operator (M/V)
Hoe ziet jouw werkdag eruit?
Als operator werk je samen met een team van collega’s en zorg 
je ervoor dat het chemische proces waarbij zink ontstaat continu 
kan blijven lopen. Afhankelijk van de afdeling waar je werkt ben je 
verantwoordelijk voor het bedienen van een of meerdere machines, 
het lopen van circulatierondes en/of het uitvoeren van (kleine) 
reparaties. 


