Wij zijn op zoek naar een enthousiaste keuken- / meubelplaatser (m/v)
Met Maku Interieur kiest u een betrouwbare partner voor de inrichting en installatie van keukens, dressings of
meubelen op maat. Geen bandwerk, wel een uniek resultaat. Hoe gaan we te werk? Eerst tekenen we het idee
in onze studio uit. Na het akkoord gaan we van start in ons atelier. Zo kunnen we een droommeubel efficiënt
en zorgvuldig plaatsen. Een keuken- of meubeldroom wordt werkelijkheid!
Heb jij handen aan je lijf, oog voor detail en streef je naar perfectie? Dan kan je je bij ons volledig uitleven.
Wij zijn namelijk op zoek naar een gemotiveerde werkkracht om het plaatsingsteam te versterken.
Als meubelplaatser sta je in voor de eindmontage bij de klant van al het maatmeubilair. Dit zijn in hoofdzaak
keukens, met daarnaast ook dressings, slaapkamers, haardmeubilair en maatwerk allerhande.
Job omschrijving:
• Je staat in voor het plaatsen van de meubelen die in het atelier gemaakt zijn.
• Je sluit alle toestellen nauwkeurig aan
Wie zoeken wij?
• Je hebt de nodige maturiteit
• Je leert graag bij en werkt nauwkeurig
• Je heb kennis van basis elektriciteit en sanitair
• Je hebt minimum 5 jaar ervaring als schrijnwerker in maatmeubelen
• Je behoudt een goede communicatie met de klant, je collega’s op kantoor en in het atelier en je
medeplaatsers.
• Je bent in bezit van een rijbewijs C. Dit is niet vereist, maar zeker een pluspunt.
Wat hebben wij te bieden?
• Een afwisselende functie in een groeiend bedrijf
•

Een eerlijke en respectvolle aanpak van en door de collega’s

•

Een mooi salaris

•

Een jong en gedreven team met een leuke, positieve sfeer

•

De mogelijkheid om actief bij te dragen aan de toekomst en groei van een topbedrijf

•

Werkzekerheid in een sector met zeer beperkte impact door Covid-19 en een gevulde agenda tot
midden 2021

Wil jij ons team versterken?
Mail je cv dan naar Kenney@maku.be
Of bel naar 09 231 09 00
Neem alvast een kijkje op onze maku.be

