
Vacature meewerkend voorman Anodiseerderij 

AMI is op zoek naar een meewerkend voorman voor de Anodiseerderij. Weet jij van aanpakken, ben 

je kwaliteitsgericht en kun je goed het overzicht bewaren? Wellicht is deze functie dan iets voor jou! 

Over ons:  

AMI BV is een fabrikant van aluminium bouwbeslag. AMI BV bestaat uit twee divisies. De grootste 

divisie is AMI Bouwbeslag, hierbij wordt hoogwaardig aluminium bouwbeslag in eigen huis 

ontwikkeld en gefabriceerd. Daarnaast is er de divisie AMI Industrials, waarbij bewerkingen voor 

derden worden uitgevoerd, zoals het poedercoaten van aluminium producten. 

Werkzaamheden: 

• Je bent samen met de afdelingschef en team verantwoordelijk voor een soepel verloop van 
het productieproces. 

• Opsteken en afhalen van anodiseerproductie 

• Aansturen van het team opsteken en afhalen. 

• Bij afwezigheid van de afdelingschef ben je verantwoordelijk voor de procesbeheersing van 
de procesbaden. Hieronder valt: 

o Het opstarten en afsluiten van het productieproces. 
o Het monitoren en bijstellen van de procesbaden. 

• Je voert kwaliteitscontroles uit. 

• Samen met de werkvoorbereider en afdelingschef verzorgen van de planning van de 
productie en de bijbehorende bezetting 

Wat wij vragen: 

• MBO werk- en denkniveau en affiniteit met techniek. 
• Ervaring met het werken met chemie en/of procestechniek is een pré. 
• Ervaring met het aansturen van collega’s. 
• Beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord. 

Wat we bieden: 

• Een marktconform salaris afhankelijk van je ervaring en capaciteiten. 
• Een fulltimedienstverband  
• Mogelijkheid tot volgen van interne en/of externe cursussen 
• Een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband. 
• Werken in een leuk team bij een vooruitstrevend bedrijf. 
• Werken bij de enige Cradle to Cradle gecertificeerde bouwbeslag fabrikant ter wereld 

Interesse? 

Solliciteer nu direct door je CV en motivatie te mailen naar pz@ami.nl. Voor meer informatie over de 

functie kun je contact opnemen met Cecile Teley op telefoonnummer 077-4737475.  

Bezoek ook onze website www.ami.nl 
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