
A.O. Smith Water Products Company B.V. is gevestigd in Veldhoven, opgericht in 1972, heeft vestigingen in Turkije en 
Engeland en is een dochteronderneming van het Amerikaanse bedrijf A.O. Smith Corporation. Wij ontwikkelen, fabriceren en 
assembleren warmwaterboilers voor o.a. hotels, campings en sportfaciliteiten.

Daarnaast produceren wij apparatuur voor waterzuivering en waterbehandeling. A.O. Smith Water Products Company Nederland is 
het hoofdkantoor voor Europa en telt 90 medewerkers. In totaal werken we in Europa met +/- 200 medewerkers.
Wij bieden de markt meer dan alleen betrouwbare warmwateroplossingen. Zo denken wij graag mee over innovatieve toepassingen 
en bieden we service, advies en ondersteuning op een hoog niveau. Onze kernwaarden: Innovatief - Ontzorgen van de klant - Beste 
oplossing voor elke applicatie.

Voor de productieafdeling zijn we op zoek naar een

Operator
Ben jij op zoek naar een technische functie, waarbij je niet alleen de gevraagde werkzaamheden uitvoert maar een stapje verder zet? Ben jij  
graag met je handen bezig, maar kun je ook anderen motiveren en in beweging brengen? Heb jij een MBO werk- en denkniveau en wil  
jij je graag verder ontwikkelen? Dan is de functie Operator iets voor jou!

De functie
• Functioneel, elektrisch en gastechnisch controleren  

van toestellen 
• Visueel en functioneel controleren van gemonteerde  

componenten
• Oplossen van eventuele storingen
• Assembleren van eindproducten: 

- Monteren van componenten 
- Elektrisch aansluiten van componenten

• Uitvoeren van uitgebreide productcontroles

Je werkt in een wisselende werkomgeving. Je werkplek 
varieert per week waardoor je werk afwisselend is en  
je breed inzetbaar bent!

De ideale kandidaat
• MBO werk- en denkniveau
• Ervaring met computer en MS Office software
• Ambitieus; je wilt vooruit! Je wilt groeien en jezelf  

ontwikkelen!
• Communicatief vaardig, assertief en een groot  

verantwoordelijkheidsgevoel
• Proactieve en flexibele werkhouding zijn vereist om naast 

het realiseren van de dagelijkse doelstellingen ook te 
werken aan ons continu verbeterproces met als einddoel 
een tevreden klant

Wij bieden
• Interne opleiding; je wordt intern opgeleid voor deze  

functie. Dit traject duurt zo’n 1-1,5 jaar. Na 5 jaar ken  
je echter pas volledig alle ‘ins & outs’ van deze functie!

• Persoonlijke aandacht; jij bent voor ons belangrijk.  
Wij investeren in jou!

• Informele werkomgeving en sfeer; we zijn een bedrijf  
met een ‘ons kent ons’ cultuur 

• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Mogelijkheden om je verder door te ontwikkelen door  

middel van training en opleiding

Deze vacature is tevens beschikbaar voor BBL-studenten. 

Interesse?
Solliciteer direct en stuur je CV en motivatie naar sollicitatie@aosmith.nl.
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie 
kun je contact opnemen met Ilona Sanders, 040-294 25 05.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


