Aluverre Gevelbouw is een toonaangevend gevelbouwbedrijf, waar het onmogelijke direct wordt
uitgevoerd en alleen wonderen iets langer duren. Voor Aluverre Gevelbouw is het een uitdaging om
projecten uit te voeren die kennis, durf, passie en exclusiviteit bevatten om zo optimaal gebruik te
maken van onze ervaring.
Vanwege groei gaan wij ons team uitbreiden en zijn wij op zoek naar een:
Leerling productiemedewerker (38 uur m/v)
Ben jij op zoek naar een fulltime baan bij een bedrijf dat werkt in de gevelbranche? En ben je
gemotiveerd? Dan zoeken wij jou!
Wij werken in de gevelbranche en verzorgen het complete productieproces van aluminium ramen,
deuren en gevels. Als leerling productiemedewerker wordt je gekoppeld aan een ervaren vakman die
jou de kneepjes van het vak zal bijbrengen.
Werken als leerling productiemedewerker vraagt om speciale vaardigheden. Dit vinden wij
de belangrijkste vaardigheden van onze toekomstige collega:
•
•
•
•
•

Je hebt technisch inzicht en oog voor detail
Je hebt een flexibele, dienstverlenende en enthousiaste instelling
Je werkt zelfstandig en veilig als onderdeel van een team
Je bent leergierig en nieuwsgierig
Je bent bereid om op korte termijn een VCA-certificaat te behalen

Wat ga je doen?
Als productiemedewerker in het proces van aluminium ramen, deuren en gevels voer je een
kwaliteitscontrole uit op binnenkomende goederen, verwerk je aluminium gevelprofielen, breng je
rubber aan in ramen en deuren en stel je alle elementen samen. Dit alles om ervoor te zorgen dat
onze aluminium ramen, deuren en gevels in perfecte staat naar de klant gaan.
Wat bieden wij?
• Een fulltime dienstverband (38 uur)
• Een goed en marktconform salaris én arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf
• Kansen om jezelf verder te ontwikkelen
• Werkplezier met een hecht team
• Een dynamische werkomgeving in een groeiend familiebedrijf
Ben jij een snelle leerling en geïnteresseerd in deze functie? Wees er dan snel bij en solliciteer direct!
Procedure:
Stuur jouw sollicitatiebrief met CV per post naar: Aluverre Gevelbouw, t.a.v. Femke Mekes, Kade 48,
3371 EP te Hardinxveld-Giessendam of per mail naar: femke@aluverre.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Meer informatie over onze
organisatie vind je op www.aluverre.nl

