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MACHINAAL MEDEWERKER
Beste vakman,
Wat goed dat jij dit leest! Bijna je diploma op zak en op zoek naar een (vakantie) baan?
We heten je meer dan welkom! Kom bij ons werken als

machinaal medewerker
Eerst even over ons. Wij zijn Hardeman Maatwerk voor Interieurs.
Al jaren een begrip op het gebied van interieurbouw. Leveren van kwaliteit is onze passie en tevreden
klanten bezorgen ons en onze medewerkers een grote glimlach. Dat is wie wij zijn. Dat is wat we graag
doen. En jíj mag ook meedoen!

Wij zoeken:
een ‘vakman’: Welke opdracht je ook krijgt, bij jou is het in goede handen. Je werkt netjes en precies en
houdt je aan gemaakte afspraken. Jij maakt er altijd wat moois van en bent een échte vakman!
een ‘team- player’: collega’s vinden het fijn om met jou op te werken. Je zegt wat je doet en doet wat je
zegt. Niet meer en niet minder.
een ‘flexer’: niet dat je op invalbasis komt werken, integendeel. We streven juist naar een langdurige
samenwerking. Wat we hiermee bedoelen is dat je flexibel bent en snel kunt schakelen als de situatie
daarom vraagt. Je bent ook niet te beroerd om vragen te stellen, want daar leer je van.
Een ‘techneut’: je hebt echt wat met machines en wordt er enthousiast van om er mee te werken.

Wij bieden:
Een marktconform salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden
Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden
En; we gooien je niet in het diepe en laten je niet aan je lot over.
Je krijgt een uitstekend inwerktraject met alle ruimte voor vragen.

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

