Functiebeschrijving ‘Schrijnwerker’
Standing Concept zoekt een schrijnwerker om ons enthousiast en dynamisch team te versterken.
Wij zoeken een medewerker die erg handig is en kwalitatieve eindproducten kan afleveren. Je
ondersteunt ons atelier team met het maken van meubels, interieurs en decorstukken op maat van
de klant. Ben jij handig, stressbestendig en flexibel? Dan is deze job misschien wel iets voor jou!
JOBOMSCHRIJVING
· Je wordt ingeschakeld bij de productie in ons atelier.
· Je maakt meubels, interieurs en decorstukken op maat.
· Je werkt met allerlei machines die je in ons atelier kan terugvinden, zoals onder andere een CNC
machine, freesmachine en paneelzaag.
· Je leest en interpreteert technische tekeningen/plannen en maakt hier een afgewerkt product van.
· Je bent verantwoordelijk voor het goed ten einde brengen van jouw project.
· Je kan creatief omgaan met allerlei problemen en zelf een passende oplossing bieden.
· Je levert kwalitatief hoogstaande producten af, waar de klant alleen maar tevreden mee kan zijn.
PROFIEL
· Je bent handig.
· Je werkt nauwkeurig en hebt een oog voor detail.
· Je kan met allerlei machines overweg.
· Je kan probleemoplossend denken.
· Je hebt interesse in interieur en standenbouw.
· Je bent een flexibel en zelfstandig persoon.
· Je bent stressbestendig en kan goed met deadlines werken.
· Je bent in het bezit van een rijbewijs B (Rijbewijs C is een extra pluspunt)
· Je hebt een gerelateerd diploma of gelijkgesteld door ervaring.
AANBOD
· Je komt terecht in een klein maar gezellig bedrijf waar veel ruimte is voor eigen inbreng.
· Je krijgt een uitdagende en gevarieerde job in een bedrijf waar altijd wel iets te beleven valt.
· Je krijgt een verloning die evenredig staat met je opleidingsniveau of je aantal jaren ervaring.
· Je werkt fulltime.

Bij interesse kan je een mail sturen met je cv en motivatiebrief (en eventueel portfolio)
info@standingconcept.be met de vermelding ‘vacature schrijnwerker’.

