Functie omschrijving
Wij zoeken een enthousiaste schrijnwerker / meubelplaatser met ervaring !
U kan volgens plan de nodige elementen uitzetten en plaatsen
We zijn bijzonder fier op onze projecten en op ons klantenbestand maar evenzeer op de
talenten die we in huis hebben om steeds opnieuw topkwaliteit af te leveren: van calculator
tot tekenaar tot plaatser is iedereen gefocust op kwaliteit met luxueuse afwerking !

Profiel
Je hebt een passie voor hout en kent de kneepjes van het vak !
Je beschikt over een ruime stabiele werkervaring.
Je bent zeer perfectionistisch en plaatst allerlei interieur maatwerk met een collega en
verlaat de werf pas nadat je een grondige controle hebt uitgevoerd.
Zo ziet jouw job er uit:
•
•
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Je bent verantwoordelijk voor de plaatsing van interieurbouw op maat
Je houdt er van om samen met je collega kwaliteit af te leveren bij de klant met de
puntjes op de i
Je hebt een goed inzicht in plannen lezen en constructies / kasten opbouwen
Je denkt mee en je streeft voortdurend naar optimale kwaliteit en afwerking
Je houdt van een stevige uitdaging en blijft zoeken naar oplossingen om een project
tot een goed einde te brengen: “dat gaat niet” staat niet in jouw woordenboek
Je bent vlot in de omgang, ordelijk en punctueel
Je vindt plezier in het plaatsen van exclusief hoogwaardig interieurschrijnwerk
Je spreekt vlot Nederlands
Je werkt zelfstandig en afwerking krijgt bij jou alle aandacht
Flexibel
Oog voor detail
Teamplayer

Aanbod
Je ontvangt :
•
•
•

Een loon aangepast aan jouw ervaring en kennis onder PC124 (Bouw)
Een job met voldoening en afwisseling binnen een sterk groeiend, innoverend én
stabiel bedrijf
Een team van enthousiaste collega’s die allen meewerken aan de dagdagelijkse
realisatie van top-interieurprojecten.

Spreekt de vacature jou aan en herken je jezelf in het gevraagde profiel?
Laat dan snel van je horen en wij nemen contact met je op!

