
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.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten zijn we voor de productieafdeling 
op korte termijn op zoek naar een:

Tankplant Operator 
Als Tankplant operator  werk je binnen een team dat verantwoordelijk is voor het vervaardigen van tanks die als basis dienen 
voor onze warmwaterboilers.

De functie
• Voorbereidende metaalbewerkingen zoals knippen,  

plasmasnijden, stralen en walsen
• Uitvoeren van laswerkzaamheden (MIG/MAG 1 en 2)
• Emailleren (binnenzijde van de tank voorzien van een 

glaslaag)
• Uitvoeren van (eind)controles
• Ondersteunen van de leidinggevenden

De ideale kandidaat
• Je beschikt minimaal over een diploma op MBO 2  

niveau en je hebt gevoel voor techniek en materiaal
• Je hebt oog voor kwaliteit, bent nauwkeurig en je hebt  

een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je kunt omgaan met machines en meetapparatuur in  

een productieomgeving
• Je ziet veranderingen als een uitdaging
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.  

Een proactieve en flexibele werkhouding zijn nodig om  
continu verbeteringen te realiseren, zodat de producten  
voldoen aan de wensen van de klant. 

Wij bieden
• Een informele werkomgeving; we zijn een bedrijf met  

een ‘ons kent ons’ cultuur
• Persoonlijke aandacht; jij bent voor ons belangrijk,  

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

middel van training en opleiding
 

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.


