BINNEN WORDT BUITENGEWOON

Maku is op zoek naar een

Enthousiaste keuken- &
meubelplaatser (m/v)
Zit houtbewerking in jouw DNA? Als meubelplaatser sta je in voor
de eindmontage van al ons maatwerkmeubilair bij de klant. Dit zijn
voornamelijk keukens, maar ook dressings, slaapkamers, haardmeubilair en allerhande ander hoogstaand maatwerk behoren tot
de mogelijkheden.
Jouw takenpakket:

Wie jij bent:

•

•

Je staat in voor het zorgvuldig plaatsen van alle

Je bent matuur en neemt verantwoordelijkheid.

meubelen die in ons atelier werden gemaakt.

We zoeken een collega met minstens 2 jaar erva-

•

Je sluit alle toestellen nauwkeurig aan.

ring als schrijnwerker in maatmeubelen.

•

Je dubbelcheckt het resultaat & laat een tevreden

•

Steeds bijleren schrikt je niet af, in tegendeel!

klant achter.

•

Vrienden prijzen je voor je nauwkeurig en precies
werk.

Wat je van ons mag verwachten:

•

Eerst en vooral: een eerlijke en respectvolle aanpak

•

met je mee.

Zo kan je bijvoorbeeld rekenen op een pakket met 36
vakantiedagen.

Communicatie is geen probleem: zowel met je collega’s als klanten ga je op een professionele ma-

door ons volledige team. Bij Maku stemmen we ons
werk af op ons leven, niet ons leven op ons werk.

Je brengt een basiskennis elektriciteit en sanitair

nier om.
•

Idealiter ben je in het bezit van een rijbewijs C. Een
mooie plus, maar geen vereiste.

Maku is een jong, maar sterk groeiend bedrijf, en dat
kunnen we enkel samen bereiken. Je wordt onderdeel van een vlot draaiende machine, en kan rekenen
op heel afwisselend werk op de plank (heb je ‘m?
Plank?). Zo betrekken we ook jou bij dat groeiverhaal.
Uiteraard bieden we je daarnaast een mooi salaris en
voorzien we jaarlijks ook een gezinsuitstap met jou, je
partner & je kinderen. Ben je zelf aan het bouwen of
verbouwen? Dan kan je na overleg gebruik maken

Weet je het nu wel zeker en wil je
graag bij ons solliciteren? Cool!
Mail je CV naar Kenney, onze zaakvoerder, op
kenney@maku.be of bel ‘m rechtstreeks op
09 231 09 00.
We kijken ernaar uit om meer van je te horen!

van ons bedrijfsmateriaal om de klus te klaren.
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