
BEN JIJ UIT HET JUISTE HOUT GESNEDEN?
LEES DAN VERDER VOOR LEUKE BANEN IN DE INTERIEURBOUW...

WIJ ZIJN
SKAPA, specialist in interieurbouw voor de zorgsector, wij produceren in onze eigen werkplaats uiteenlopende
meubelcollecties waaronder veel maatwerk. Skapa bestaat uit een een divers en creatief team; met een eigen 
interieurarchitect, werkvoorbereiders, tekenaars, projectleiders en monteurs. Er wordt bij ons hard gewerkt, 
gelachen en tussen de bedrijven door een spelletje ‘ping-pong’ gedaan.

In onze werkplaats wordt gewerkt met kwalitatief hoogwaardig materiaal en een modern machinepark.
Eén van onze speerpunten is de verwerking van solid surface, we hebben de juiste machines en kennis in huis voor 
unieke vormgeving van meubelen.

WIJ ZOEKEN
Meubelmakers
Heb jij gouden handen die de mooiste dingen kunnen maken, dan bieden wij jou de werkomgeving waar jij je 
thuis voelt. Je neemt deel aan uiteenlopende projecten zodat geen dag dezelfde is! Je werkt in een team van ca. 15 
enthousiaste harde werkers met veel ervaring. Een combinatie van werk en opleiding is ook bespreekbaar, wij zijn 
officieel erkend als leerwerkbedrijf.

Monteurs
Meubelen monteren, aansluiten en afwerken is misschien wel het mooiste moment voor onze klanten.
Als echte vakman let je op de details en zorg je voor optimale kwaliteit. Natuurlijk kun je goed met de gereed- 
schappen overweg, maar belangrijk is ook dat je goed met de klant kunt overleggen. Jij bent dé schakel om de 
klant het goede gevoel te geven!

WIJ BIEDEN

Allereerst een collegiale en gedreven werkomgeving met daarin ruimte voor zelfstandigheid, creativiteit en 
persoonlijke ontwikkeling. Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden, bieden wij je de mogelijkheid om vakgerichte 
opleidingen en cursussen te volgen. En bij goed functioneren is er snel uitzicht op een vaste aanstelling.

ZIT ER EEN UITDAGING VOOR JOUW TUSSEN?
Solliciteer dan snel en stuur je CV naar nelleke@skapa.nl of bel voor een kennismaking tel. 085 – 760 99 59.


