
 

Vacature fulltime: Junior Meubelmaker - Interieurbouw   
 

Gaat jouw hart ook sneller kloppen van de geur van hout en jeuken je handen bij 
idee van het maken van interieur maatwerk? Dan ben jij uit het juiste hout 
gesneden om bij ons te komen werken! Wij hebben per direct plaats voor een 
collega die binnen ons gezellige team aan de slag wil. Ben jij ook een “echte 
doener” en kun je niet wachten om aan de slag te gaan?  Wacht niet langer, maar 
laat ons kennis maken 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 maken van o.a. kasten, tafels, pantry’s en ander maatmeubelwerk en alles  

             op wens van onze opdrachtgevers 

- Het verwerken van materialen m.b.v. divers handgereedschappen  

- Het werken met CNC freesmachine, opdeelzaag, tafelfrees en overige zaag-, snij 

             en freesmachines 

 

- Wij bieden jou: 

- Een veilige en creatieve werkomgeving 

- Een groeiende en stabiele organisatie 

- Afwisselende werkzaamheden 

- Begeleiding (waar- en zo lang als nodig) 

- Ruimte om te groeien en te leren 

- Een salaris dat past bij jou 

Wat vragen we van jou: 
- Je bent creatief en hebt een passie voor hout 

- Je hebt een actieve houding, waarbij je vragen stelt en initiatief durft te nemen  

- Je hebt enige praktijkervaring met: CNC, kanten lijmen, opdeelzaag, tafelfrees,  

             cirkelzaag etc. 

- Samenwerken is voor jou geen probleem 

- Je staat open om nieuwe technieken en kennis verder te ontwikkelen 

- Een afgerond opleiding (HMC) Interieurbouw 

- In bezit van een rijbewijs B  

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