Ben je op zoek naar een toffe en gevarieerde job in de bouw?
Ben je een enthousiaste handige Harry en werk je graag in team?
Dan ben jij misschien dé collega die we zoeken! Wij zijn namelijk op zoek naar een

PLAATSER
voor ons plaatsingsteam van Meyvaert Glass Engineering: de marktleider in ontwerp, productie en
installatie van brandwerend schrijnwerk van de hoogste kwaliteit.
Jouw taken:
Je plaatst brandwerende ramen en deuren bij klanten over heel België. Je zorgt daarbij dat het
schrijnwerk correct geplaatst is, voldoet aan de brandwerende eisen en dat de nodige efficiëntie
behaald wordt.
Jouw profiel:
• Je spreekt Nederlands en hebt een verzorgd voorkomen.
• Ervaring in de bouwsector is een absolute must.
• Je bent handig, steekt graag de handen uit de mouwen en houdt van fysieke arbeid.
• Je bent stipt, nauwkeurig en kwaliteitsbewust
• Je bent een teamspeler en je leert graag bij
• Daarnaast ben je flexibel en heb je bij voorkeur een rijbewijs B
• Je bent een vroege vogel en bent graag om 6 uur op de werf
Jobinhoud:
• De montage van het schrijnwerk organiseren volgens de uitvoeringsplanning.
• Het glas en schrijnwerk monteren volgens de plannen en algemene montagerichtlijnen.
• Het glas correct monteren (caleren, glaslatten, kitten, …).
• Sloten en beslag installeren.
• De kwaliteit van de uitvoering controleren (brandwerende materialen, spelingen,
dagmaten,…).
• Correct rapporteren van de vooruitgang van de werken.
Wij bieden jou:
• Een dynamisch bedrijf in volle ontwikkeling
• Marktleider en gespecialiseerd in ontwikkeling, productie, verkoop en plaatsing van
competente deurgehelen en binnenschrijnwerken voor de projectmarkt
• Interne opleiding waarin optimale ontwikkeling centraal staat

•
•
•

Diverse doorgroeimogelijkheden binnen de groep
Een vooruitstrevend HR-beleid met aandacht voor ieder individu
Verloning en voorwaarden conform PC 124

Interesse?
Kom jij onze plaatsingsteams versterken? Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de
vereisten? Stuur ons dan je CV en motivatiebrief via jobs@meyvaert.com / bel naar 0470 81 47 30.

