Ervaren Allround Schilder
Heb je ervaring als schilder van appartementencomplexen, woningen en/of bedrijfspanden?
Neem dan snel contact op, want wij zijn op zoek naar een goede schilder!
Wat ga je doen?
Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit het uitvoeren van alle taken die behoren bij het
takenpakket van een allround schilder.
Wij hebben veelal grote onderhoud/renovatie projecten en verwachten dus ook dat je weet wat
het inhoud om in een kleine ploeg op een van deze projecten aan het werk te gaan.
Wij zijn per direct op zoek naar een aantal goede schilders ,bij voorkeur naar schilders die graag
op grote onderhoudsprojecten aan de slag willen en welke kunnen spuiten, of dit willen leren.
Herken jij jezelf in bovenstaande werkzaamheden en wil jij werken bij een leuk bedrijf, met heel
veel werk? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat vragen we van je?
•
•
•
•
•
•

Aantoonbare werkervaring als latex spuiter/schilder,
Representatief,
Collegiaal en sociaal,
Gemotiveerd en op korte termijn beschikbaar,
Rijbewijs,
Nederlands sprekend in woord en geschrift.

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.
Sindskort hebben wij onze spuitwerkzaamheden uitgebreid en hebben wij grote
onderhoud/renovatie projecten buiten de deur zoals opknappen van bedrijfspanden, woningen,
appartementencomplexen etc.
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.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Richard Hofland,
telefoonnummer 033 -253 08 51
Of stuur je motivatiebrief met CV naar info@msmn.nl

