Als je ANDEREN laat aanpakken en ZELF van AANPAKKEN weet
Dan is deze vacature de juiste investering voor jou

Meewerkend Voorman

De job:
Je start als medewerker in de productie van onze volledig onderhoudsvrije kozijnen. Je bent in staat om
zowel onze producten als onze geautomatiseerde productieprocessen snel en goed te doorgronden en
kunt richting geven aan vakmensen, die de productie samen met jou elke dag opnieuw realiseren. Je
start als medewerker, maar groeit op termijn wellicht door in ons bedrijf dat daarvoor alle ruimte biedt.
Misschien wel tot een waardige Meewerkend Voorman, die mensen motiveert en zelf ook van
aanpakken blijft weten. Je weet ook goed om te gaan met buitenlandse collega’s. Onder jouw leiding
werken je collega’s met plezier voor je en hebben ze ‘dat beetje extra’ voor jou en voor ons bedrijf over.
Onze verwachtingen:
Je bent minstens technisch opgeleid, het liefst bouw- of werktuigbouwkundig. Je beheerst het
Nederlands goed en maakt je ook verstaanbaar in Duits en/of Engels. Natuurlijk beschik je over de vaak
geroemde ‘twee rechterhanden’ en weet je van aanpakken en doorzetten. Werken in een familiebedrijf,
daar voel je je goed bij. Je houdt ervan om een perfect stuk werk af te leveren en motiveert je collega’s
om dat ook te doen. Je bent 38 uur per week beschikbaar.
Ons aanbod:
Je werkt bij Knipping; een familiebedrijf dat al 40 jaar topkwaliteit levert in onderhoudsvrije kozijnen, deuren,
dakkapellen, tuindeuren, schuifpuien, voordeuren, gemaakt van een unieke combinatie van kunststof en
aluminium. We bieden een heel collegiale werkomgeving met veel saamhorigheidsgevoel, waarin mensen wat
voor elkaar over hebben, een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Onze
medewerkers blijven daarom lang bij ons in dienst.
Solliciteren?
Stuur je motivatie-mail met loopbaanbeschrijving (CV) naar Jacob Wiering, j.wiering@knipping.nl
Jacob is tijdens kantooruren bereikbaar via 0229-261 295.
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