ASSEMBLAGEMEDEWERKERS
Tijd voor een nieuwe baan? Wij zoeken assemblage medewerkers.
Heb jij twee rechterhanden en ben je technisch aangelegd? Dan past deze vacature wellicht bij jou. Het betreft een functie
in dagdienst. Als assemblage medewerker monteer en assembleer je onderdelen van onze PetFlat. Een nieuw concept van
opnameverblijven voor huisdieren.

WAT GA JE BIJ ONS DOEN?
In teamverband ga je de producten assembleren, je zet de producten in elkaar, je sleutelt, je sluit bedrading aan en zorgt
ervoor dat alles op de juiste plek en goed vast zit. Indien het werk dat toelaat assisteer je ook bij de assemblage van andere
meubelproducten die worden geproduceerd in ons interieurbouwbedrijf in Nijkerk.

JOUW PROFIEL:
•
•
•
•
•

Bij voorkeur heb je een afgeronde technische LBO/MBO opleiding in de richting van interieurbouw of werktuigbouwkunde.
Je hebt gevoel voor techniek en kunt fijne motorische handelingen verrichten.
Je hebt enige werkervaring omgeving en steekt graag de handen uit de mouwen.
Je bent leergierig, werkt nauwkeurig en werkt graag in teamverband.
Je bent in staat om in zelfstandig tekeningen te kunnen lezen.

Naast assemblage medewerkers zoeken wij ook monteurs die ervaring hebben met het op locatie plaatsen van meubelen.
Dat werk vraagt om nauwkeurigheid, zelfstandigheid en flexibiliteit. Onze projecten worden in heel Nederland gerealiseerd,
doorgaans Randstad maar ook daarbuiten. Heb je voldoende ervaring en ga je liever op pad? dan kan je dus ook meedraaien in
de buitendienst.

WIJ ZIJN
De PetFlat is een product van Skapa specialist in interieurbouw voor de zorgsector.
Skapa is gevestigd op het industrieterrein in Nijkerk en produceert uiteenlopende meubelcollecties waaronder veel maatwerk
interieurs. We beschikken over een ruime werkplaats met kwalitatief hoogwaardig materiaal en een modern machinepark.
Skapa bestaat uit een enthousiast en creatief team van o.a. ontwerpers, tekenaars, meubelmakers en monteurs.
Kijk voor meer informatie op onze website skapa.nl en petflat.nl

WIJ BIEDEN
•
•
•
•

Een passend salaris conform CAO met goede secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioenregeling en reiskostenvergoeding).
Een collegiaal en gedreven team.
Een baan met ruimte voor zelfstandigheid en uitzicht op doorgroeimogelijkheden, we willen iedere dag een stapje beter
worden en zoeken collega’s die daar enthousiast van worden.
Uiteraard is er bij goed functioneren snel uitzicht op een vaste aanstelling.

SOLLICITEREN?
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Aarzel dan niet en neem contact met ons op voor een
kennismaking! Dat kan per telefoon of per mail via de link.
Heb je toch nog vragen of wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Nelleke Diepeveen, te bereiken via 085 - 760 99 59.

