Hallo,
Ik ben Charis en ik werk als persoonlijke Recruiter voor goede werkgevers. Concreet wil dit zeggen dat ik altijd werk
voor bedrijven die mensen meteen vast in dienst nemen. Leuk toch!
In deze post ben ik op zoek naar een plaatser van aluminium producten voor mijn klant regio Kempen - Lier
met specialisatie in Aluminium buitenschrijnwerk. Wat maakt dit bedrijf een leuke werkgever hoor ik je denken.
Wel... lees gerust even onderstaande punten. Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag!

Ben jij een Plaatser die op zoek is naar een fijne werkplek?
Vind je het fijn om te puzzelen?! Wil je werken in een kleinere organisatie waarin je geen nummer bent?! Ben
je op zoek naar een job met toffe collega’s ? Vind je het fijn om als je dagen er nooit hetzelfde uit zien?! Dan
moet je bij ons zijn! Als plaatser aluminium sta je in voor de volgende zaken:
•
•

In de ochtend begin je met de nodige materialen op te laden uit het magazijn.
Vervolgens ga je met je collega naar de prachtige projecten regio Kempen waar je het knutselen mag
starten.
Tijdens het plaatsen van ramen, deuren en schuifdeuren zorg je dat alles piekfijn wordt afgewerkt.

•

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent leergierig en werkt graag met mooie producten waar je het eindresultaat van kan zien.
Nauwkeurig werken is jouw tweede natuur.
Fysiek werk schrikt jou niet af.
Buitenwerk zomer en winter vind je fijn.
Woonachtig in de Antwerpse Kempen is handig
Communicatie in het Nederlands is voor jou geen probleem.
In het bezit van een rijbewijs B

Waarom werken voor dit tof bedrijf?
•
•
•
•
•
•
•

Opstart meteen met een contract van onbepaalde duur zonder tussenkomst van
rekruteringskantoren en interimkantoren!
Bespreekbaar loon met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, ecocheques, gsm abonnement
en hospitalisatieverzekering.
Dag uren met glijtijden (Starten tussen 7u-8u tot Ma-tem Do 16u30. Op vrijdag werk je tot 15u)
Work life Balance is voor dit bedrijf vanzelfsprekend!
Waardering voor wat je doet is bij dit bedrijf een must. De zaakvoerders komen zelf uit de
productiewereld waardoor ze goed begrijpen wat het werk in houdt.
Vakantiedagen zijn vrij in te plannen doorheen het jaar.
Als b(l)oeiende werkgever zet deze organisatie enorm in op persoonlijke en persoonlijke groei van
hun werknemers!

Heb je interesse voor deze fijne functie? Stuur je CV dan naar charis@clbrconsulting.com of stuur me een
whatsappje.
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