Schuurder / voorbewerker
Functieomschrijving
Heb je ervaring als schuurder binnen de interieurbouw of meubelindustrie? Heb je oog voor detail
en lever jij de finishing touch? Sta je open om nog meer te leren in het vakgebied? Neem dan
snel contact op, want wij zijn op zoek naar een goede voorbewerker!
Je werk bestaat voornamelijk uit het schuren van meubelonderdelen. Ook het ontvetten en
afplakken, plamuren, kitten behoort tot je takenpakket. Je bewerkt de meubelonderdelen zodanig
dat ze direct door naar de spuitafdeling kunnen. Affiniteit met het afwerken van meubels is
gewenst maar het is vooral belangrijk dat jij goed kan samenwerken, en secuur bent.
Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•

Werk voor een langere periode;
Gezellig en een leuk team van jong tot oud;
Afwisselend werk;
Doorgroei mogelijkheden;
Bijzondere opdrachtgevers;
Waardering voor je werk. Oude meubels en/of keukens mooi maken!
Gestelde eisen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Beschik je over een afgeronde MTS/MBO-beroepsopleiding;
Ben je een harde werker, geen 9 tot 5 mentaliteit;
Heb je kennis van verschillende gereedschappen;
Kan je nauwkeurig werken;
Heb je geen probleem met het lezen van werklijsten en communiceer je helder richting collega’s
en leidinggevende;
Je werkt volgens bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften;
Je hebt een representatief voorkomen;
Spreekt en schrijft Nederlands.
Secundaire arbeidsvoorwaarden:

•
•
•

Vakantiegeld
Pensioen
Vakantiedagen
Wie zijn wij?
Keukens spuiten is de specialiteit van onze meubelspuiterij. Al meer dan 25 jaar zijn wij de
specialist om bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling te geven. Voor de vernieuwing
van een keuken, interieur of een meubelstuk komen zowel particuliere en zakelijke klanten naar
Meubelspuiterij Midden Nederland. Wij kunnen naast keukens dus ook meubels en interieurs van
een nieuwe laklaag voorzien. Deze spuiten wij, in zijn geheel of gedeeltelijk, in elke gewenste
kleur en afwerking.
Wij zijn gevestigd op het industrieterrein de Isselt in Amersfoort. Ruim en vrij parkeren en goed te
bereiken via het openbaar vervoer, buslijn 1 stopt voor de deur, 13 minuten vanaf Amersfoort
Centraal.
Soort dienstverband: Fulltime, Onbepaalde tijd

