VACATURE:

Montagemedewerker
Wie ben je?
Je werkt graag in een gezellig team, maar je regelt wel zelfstandig je werk. Iedere ochtend krijg je je dagplanning
door. Genoeg te doen, en zo ga jij iedere dag aan de slag. Jouw werkplaats daar voel je je verantwoordelijk voor en je
zorgt er dan ook altijd voor dat deze netjes opgeruimd is. Het is handig als je affiniteit hebt met techniek, maar heb je
een andere achtergrond dan is dat ook niet erg. Wij leren je met alle plezier dit vak! Het is fysiek geen zwaar werk, dus
zowel enthousiaste mannen als vrouwen zijn van harte welkom.
Wat ga je doen?
Je krijgt iedere dag de werkbonnen waarop te lezen is wat er gemonteerd moet worden aan de deuren. De deur is al
door het gehele productieproces geweest, en jij gaat hier de laatste hand aan leggen. Je bent dus kritisch als het gaat
om kwaliteit. Na jou gaat de deur naar de klant, die moet er blij mee zijn. En dat snap jij als geen ander. Wat moet er
dan nog gedaan worden door jou? Je schroeft de glaslatten erop, je monteert het slot en de scharnieren en
vervolgens gaat het kaderprofiel om te deur heen. Ook zorgt jij ervoor dat het glas in de deur komt. Als je nog geen
ervaring hebt met glas zetten, dan leren wij jou dit. Een veelzijdige functie dus, waarbij je heel zelfstandig kunt
werken.
Jouw ervaring
•
Geen opleiding vereist, goede instelling wel!
•
Niet bang om hard te werken, maar je houdt wel van een dolletje op zijn tijd;
•
Nederlands lezen en spreken, zodat je de werkbonnen goed kunt aflezen.
Wat biedt de organisatie jou?
•
Een goede werkplek waarbij je je verder kunt ontwikkelen;
•
Leuke collega’s en een leuke werksfeer;
•
Een 37,5-urige werkweek;
•
CAO Timmerfabrikanten.
Reageren
Enthousiast geworden en heb je vragen? Neem even contact op met Annelies van Campen. Zij is te bereiken
op 06-13114172. We vinden het leuk als je wilt solliciteren. Een korte motivatie en je CV kun je mailen
aan a.vancampen@deurenfabriekvanderplas.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
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