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Meubelmaker - Hardinxveld-giessendam
Inloggen

Introductie
Ben jij een echte vakman die altijd alles tot in de puntjes afwerkt? Heb je affiniteit met de
interieurbouw luxe jachten en wil je werken bij een bedrijf waar je de mogelijkheid krijgt om
jezelf verder te ontwikkelen binnen je vakgebied? Dit is je kans!
Organisatie
Je gaat aan de slag bij onze opdrachtgever die gespecialiseerd is in het vervaardigen van
hoogwaardig interieur voor luxe jachten.
Functie
Als meubelmaker versta jij je vak en ben je gewend om te werken met massief hout, fineer en
diverse plaatmaterialen. Je maakt meubels en interieuronderdelen voor het interieur van luxe
jachten en bent in staat om volgens ontwerp en werktekening een meubel samen te stellen, te
bewerken en secuur af te werken. Je gebruikt hiervoor gebruik van hand- en elektrisch
gereedschap, mallen en persen. Doordat je hoge eisen aan je werk stelt, goed zelfstandig kunt
werken en een gestructureerde en flexibele houding hebt weet je steeds opnieuw een
kwalitatief hoogwaardig product af te leveren.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
Zelfstandig maken of samenstellen van producten op basis van tekening.
Kiezen van de werkwijze en de daarbij te gebruiken materialen en gereedschappen.
Gemaakte meubels demonteren en klaarmaken voor opslag of transport.
Bewaken van de kwaliteit van het werk waarbij je let op orde, netheid en veiligheid.

Functie-eisen
Mbo-opleiding niveau 4, bij voorkeur richting meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer.
Enkele jaren ervaring als interieurbouwer, bij voorkeur in de luxe jachtenbouw.
Ervaring in het lezen van tekeningen en kennis van relevante gereedschappen.
Nauwkeurigheid, initiatiefrijk en kwaliteitsgericht.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Aanbod
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Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Werken met enthousiaste en kundige collega’s.
Een uitdagende werkomgeving waar een informele sfeer heerst.
De ruimte en mogelijkheid om jezelf op persoonlijk en op werkinhoudelijk vlak verder te
ontwikkelen.

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Yvonne Koning via 0182-55 51 51.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel van Meubelmaker? Upload je
cv en motivatie en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 27 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie en Gas, Interieurbouw, HR en Industriële Dienstverlening.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die ze verdienen.
Solliciteren
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