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LEERLING MACHINAAL
HOUTBEWERKER
Wij zijn op zoek naar een

leerling machinaal houtbewerker (CNC)
Wij zijn een interieurbouwbedrijf uit Lunteren dat gespecialiseerd is in het maken van maatwerk interieurs. Dit
doen we onder meer voor kantoorpanden, vergaderruimten, winkels, gemeentes, zorginstellingen en particuliere
woningen. We voeren het hele proces in eigen beheer uit: van ontwerp tot aan de montage en het transport. We
beschikken over een moderne werkplaats die is voorzien van kwalitatieve machines en materialen. Je komt te
werken in een informeel en gezellig team. Vanwege een toename in onze projecten zijn we per direct op zoek
naar een leerling machinaal houtbewerker.
De baan
Als leerling machinaal houtbewerker word je tijdens je werk opgeleid om een professionele en ervaren
machinaal houtbewerker te worden. Je zult dan vooral leren hoe je moet werken met CNC machines, zodat je
uiteindelijk zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk te werk kunt gaan. Om dit te bereiken is een passie voor de
interieurbouw of houtbouw vereist. Wij zijn op zoek naar een echte vakman die klanten altijd kwaliteit kan
garanderen. We verwachten dan ook van je dat je als persoon leergierig bent en netjes en precies werkt.
Functie eisen






Je hebt een flexibele en dynamische instelling;
Je hebt oog voor detail;
Je werkt netjes en precies;
Je kunt goed samenwerken met je collega’s;
Je hebt ervaring met het bewerken van diverse houtsoorten.

Wij bieden:






Werken in een gloednieuw pand;
Een prettige werksfeer waarin iedereen elkaar kent;
Veel afwisseling in je takenpakket;
Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden;
Een werkplek waar menig interieurliefhebber zijn hart op kan halen.

Liever eerst even een kijkje achter de schermen om te kijken hoe het er bij Hardeman aan toe gaat en welke
machines we tot onze beschikking hebben? Geen probleem! Neem even contact op met Marjolein om een afspraak
te maken. We hopen tot snel!

marjolein@hardeman-lunteren.nl |Tel: 0318 – 596 120|

www.hardeman-lunteren.nl

