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Meubelmaker - Amsterdam
Inloggen

Introductie
Zoek jij als ervaren meubelmaker de afwisseling in je werk en ben je graag betrokken bij het
gehele project, van inmeten tot en met oplevering? Deel je graag jouw kennis en ervaring met
jouw collega’s? Deze functie heeft alles!

Organisatie
Met een vast team van 10 enthousiaste medewerkers werk je samen aan mooie
interieurprojecten voor o.a. de overheid, het bedrijfsleven en hotelketens. De groeimarkt voor dit
moment is de particuliere markt. In het luxere segment voor particulieren worden de mooiste
maatwerk oplossingen gerealiseerd.
De onderlinge sfeer is uitstekend en teamwork staat hoog in het vaandel. Naast hard werken is
er veel aandacht voor elkaar.
Het bedrijf is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto en ligt aan de rand van
Amsterdam-Zuid.

Functie
Als meubelmaker ben je vanaf de offertefase al betrokken. Je gaat mee naar de klant voor het
inmeten en je bent aanwezig bij de oplevering van het interieur. Hierdoor zie jij gelijk het
resultaat van jou inspanningen en die van je collega’s.
Je werkzaamheden bestaan zoal uit:
Inmeten van het interieur op locatie.
Overleggen met de tekenaars en de werkvoorbereiding over eventueel meerwerk of
aanpassingen die nodig zijn aan het ontwerp.
Vanaf tekening maken van de meubels zowel machinaal als handmatig.
Het assembleren van materialen.
Het op locatie afmonteren en de finishing touch aanbrengen.

Functie-eisen
Je hebt ruime ervaring als meubelmaker waardoor je met grote zelfstandigheid werkt en
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de verschillende (hand-)gereedschappen en houtsoorten geen geheimen voor je
hebben.
Een MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met diploma meubelmaker (HMC) en
enkele jaren aantoonbare ervaring met het maken van maatwerk meubilair.
Je bent een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en
doorzettingsvermogen.
Je vindt het leuk om jouw kennis te delen en met enthousiasme over te dragen aan
stagiaires en startende meubelmakers.
Je bent zeer nauwkeurig en gaat voor het hoogst haalbare resultaat.
Het lezen van digitale tekeningen gaat je gemakkelijk af.

Aanbod
Een veelzijdige job bij een interieurbouwbedrijf met een stabiele klantenkring
Een organisatie waar vakmanschap en techniek hoog in het vaandel staat.
Een omgeving waarin jij je verder kunt ontplooien en ontwikkelen en waar je
samenwerkt met enthousiaste collega’s.

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Nathalie Bogerd via telefoonnummer 0182 –
555151. Vacaturenummer: 9851.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Upload je CV en motivatie,
dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 28 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie & Gas, Industriële Dienstverlening en Civiele Techniek.
Onze expertise ligt met name binnen de vakgebieden werktuigbouwkunde, E&I, civiele
techniek, procestechniek, interieurbouw en HR.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die zij verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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