
Allround meubelmaker/ interieurbouwer (minimaal 32 uur)

Bij Hout en Vorm zijn we iedere dag vol passie bezig met het creëren van op maat gemaakte meubelstukken, veelal van massief hout. 
We werken voor particulieren maar verzorgen ook de inrichting voor zakelijke projecten. Met een klein team realiseren we de mooiste meubels 
en leveren we projecten volledig verzorgd op. 

Ben jij graag iedere dag met hout bezig en maak je graag uiteenlopende meubelstukken? 
Hou je van afwisseling en ben je creatief? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieprofiel

Als allround meubelmaker ben je dagelijks bezig met het creëren van unieke meubelstukken op maat voor onze klanten. Dit kunnen tafels, 
tv meubels en badkamermeubels zijn, maar ook precies passende wandkasten, keukens en interieurs voor kantoren of horeca-inrichtingen. 
Je kunt vanaf een werktekening een meubelstuk zelfstandig van A tot Z realiseren maar kunt daarnaast goed samenwerken. 
Nauwkeurig werken is een vereiste. Ook ga je soms (eventueel met een collega) het meubelstuk leveren bij de klant. Dat is natuurlijk fantastisch 
omdat je dan zelf ook de waardering van de klant krijgt voor je werk. Het leveren en monteren op locatie behoort ook tot je takenpakket. 
Je vindt het leuk om verschillende soorten meubels te maken, waarbij je de beschikking hebt over moderne machines. 

Wat vragen wij van je?

- Passie voor massief hout en interieurprojecten
- Geen 9 tot 5 mentaliteit
- Nauwkeurig kunnen werken
- Zelfstandig kunnen werken, maar ook samen met je collega’s
- Een aanpakker, die zichzelf wil ontwikkelen
- Goede fysieke conditie
- Afgeronde relevante opleiding op MBO niveau 
- In bezit van rijbewijs B
- Ervaring met houtbewerkingsmachines en handgereedschappen is een pluspunt!

Wat bieden wij jou?

- Een prima salaris op basis van CAO en secundaire voorwaarden
- Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en mee te groeien met het bedrijf
- Een informele werksfeer en volop ruimte voor eigen inbreng
- Een afwisselende baan met uiteenlopende projecten
- Misschien wel het belangrijkste; je bent bij ons nooit hoofd schaafbank of schuurexpert, 
   je mag allround meewerken aan de mooiste projecten. Dat houdt het voor jezelf wel zo leuk!

Interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie en CV naar:

info@houtenvorm.nl
T.a.v. Bart Vossen

Bij vragen mag je ons ook altijd bellen: 06-48944579

Stoere maatwerk interieurs


