Holvoet Gebroeders ZOEKT
SCHRIJNWERKER ATELIER
VOOR VERDERE GROEI VAN ONZE ONDERNEMING
Holvoet Gebroeders staat voor hoogstaand, divers schrijnwerk (voornamelijk binnenafwerking)
en totaalprojecten in de binnenafwerking. Met ons team van een 20-tal eigen mensen en vaste
partners gaan we voor kwaliteit en vakmanschap. Ons team is een mix van ervaring en jonge
ambitie. Timing, budget en kwaliteit zijn onze kernwaarden.
JE PROFIEL
• Je bent gebeten door de microbe om hout te bewerken.
• Je hebt kennis van de verschillende machines in het atelier, en ervaring met de CNCgestuurde houtbewerkingsmachines, of in ieder geval schrikt het jou niet af om het
allemaal aan te leren.
• Je kan in team samenwerken om tot een gezamenlijk resultaat te komen, maar je kan
ook (na verloop van tijd) zelfstandig en op een effectieve wijze je taken uitvoeren.
• Je bent stipt, flexibel en bereid diverse taken aan te leren en uit te voeren.
• Je kan nauwkeurig werken en taken nauwgezet en precies afwerken want je hebt oog
voor kwaliteit.
• Je hebt enige notie van basisveiligheid in de werkplaats en weet gevaarlijke situaties en
risico’s te vermijden, zowel voor jezelf als voor je collega’s.
• Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in
aanmerking voor deze job.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING
• Holvoet Gebr. – Ghistelstraat 5 te 8870 Izegem
ONS AANBOD
• Je komt terecht in een gedreven onderneming met een familiaal karakter en open
bedrijfscultuur. Wij bieden je een afwisselende job binnen een dynamische omgeving
in volle groei.
• We geloven sterk in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door opleidingen
ed.
• Een interessant verloningspakket gekoppeld, afgestemd op jouw ervaring en prestaties.
• Vast contract van onbepaalde duur.
WAAR EN HOE SOLLICITEREN?
Solliciteren met CV en motivatiebrief
Via e-mail: dieter.vandewege@holvoetgebroeders.be
Per telefoon: 051/ 31 02 06
Contact: Dhr. Dieter Vandewege
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