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Vacature Allround Interieurbouwer
Bedrijf: Steen Interieurbouw BV
Datum: 19-09-2017
Standplaats: Marrum
FUNCTIE OMSCHRIJVING
Wij zijn per direct op zoek naar een allround interieurbouwer die onze werkplaats komt versterken bij het maken van
meubels en displays voor winkel-, showroom- en kantoorinrichting.
Je takenpakket bestaat onder andere uit:
• Het vanaf tekening maken van kastenwerk, balies en displays
• Verwerken van plaatmateriaal en HPL met geavanceerde houtbewerkingsmachines
• Het maken van enkelstuks/maatwerk maar ook seriewerk
• Opbouwen van projecten op locatie
Wij werken elke dag weer aan een tevreden klant. Daarom is het belangrijk
dat je netjes kan werken en een oplossingsgerichte instelling hebt. Als allround
interieurbouwer kun je zelfstandig een werkstuk maken maar ben je ook in
teamverband een aanvulling op het bedrijf.
Functieprofiel:
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Opleiding interieurbouw niveau 3 of deze vaardigheden in de praktijk geleerd
• Ervaring met het plakken van HPL
• Affiniteit met machines en computers
Daarnaast is een pré maar niet verplicht:
• Ervaring met 3 of 5-assige CNC boor/frees machines
AANBOD
Naast het werken in een informeel bedrijf met een professionele werkplaats
bieden wij:
• Marktconform salaris volgens CAO en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een serieuze fulltime functie met oog op een vast dienstverband (37,75 uur
per week)
• Doorgroei mogelijkheden
Steen Interieurbouw is een kleinschalig bedrijf met vele mogelijkheden. Wij
ontwerpen, bouwen en realiseren diverse winkel- en kantoorprojecten. Daarnaast
maken wij halffabricaten voor bijvoorbeeld de standbouw en de scheepsbouw.
In onze goed uitgeruste werkplaats vind je de modernste bewerkingsmachines
die men alleen zou verwachten bij een groot interieurbouwbedrijf. Je kunt bij ons
korte lijnen en een open structuur verwachten.
Voor nog meer informatie over ons bedrijf en de projecten die wij doen, kijk op
onze website www.steeninterieurbouw.nl
SOLLICITATIE PROCEDURE
Ben jij diegene die wij zoeken? Stuur dan voor dinsdag 3 oktober je motivatie en
CV naar Paul Steen. (paul@steeninterieurbouw.nl) Stel ook gerust je vragen of bel
met 0518-412400.

