Vacature fulltime: Ervaren Interieurbouw Meubelmaker
U vraagt, wij zagen! Ons bedrijf beschikt over een eigen interieur afdeling en
kunnen als bedrijf naast verbouw-onderhoud- en renovatie werkzaamheden ook
meubelmaatwerk aanbieden. Hiermee hebben wij ”alles in huis” om onze
opdrachtgevers te voorzien in hun werk- en woonwensen. Gaat jouw hart ook
sneller kloppen van de typische houtgeur en stopt onze zoektocht op nadat jij deze
vacature hebt gelezen? Wij kijken nu al uit naar onze kennismaking met jou!
Je komt te werken bij een groeiende en stabiele organisatie met een rijke geschiedenis aan
ervaring en vakkennis, in een team waar iedereen passie heeft voor dit vakmanschap. Ook
heeft het bedrijf oog voor een goede werk- privébalans, het welzijn van onze medewerkers is
voor ons belangrijk, hier word je gezien en gewaardeerd.
Wat ga je doen/ het werk:
Je bent verantwoordelijk voor fabricage en realisatie van meubel en interieurs vanaf tekening. Hierbij maak je
gebruik van diverse machines en handgereedschappen. In deze functie ga je aan de slag voor zakelijke en
particuliere klanten. De werkzaamheden zullen veelal plaatsvinden in de werkplaats, maar kunnen ook op locatie
plaatsvinden op betreffende project, waarbij je vakmanschap direct zichtbaar is.
Je bent gewend om in teamverband te werken, maar zelfstandig werken gaat jou ook prima af, je weet van
aanpakken en bent niet te verlegen om initiatief te tonen en mee te denken in een werkproces. Heb je daarnaast
ook nog oog voor detail, dan ben jij uit het juiste hout gesneden om in ons team te komen.
Wat vragen wij:
-

Een passie voor hout; je bent creatief en denkt in oplossingen
Je hebt ervaring van houtbewerkingsmachines; CNC- en tafelfrees, opdeelzaag, cirkelzaag etc.
Werken vanaf tekening is voor jou geen probleem
Je staat voor kwaliteit en vakmanschap
Jij kunt zowel in teamverband al zelfstandig werken
Je beschikt over een gemotiveerde en flexibele instelling
Een afgerond diploma in de richting (HMC) Interieurbouw
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Interieurbouwer/meubelmaker
In bezit van een rijbewijs B(E)

Wij bieden jou:
-

Werken bij een groeiende en stabiele organisatie
Een veilige en creatieve werkomgeving
Werken met moderne materialen en machines
Collega’s met dezelfde passie
Afwisselende werkzaamheden
Ruimte om te ontwikkelen op werkgebied én als persoon
Een salaris dat past bij jou

Stuur je motivatie, CV en benodigde gegevens naar personeel@dijkxhoornbouw.nl t.a.v. Miranda Witvliet

