VACATURE METAL STUD MONTEUR
Schuurmans Afbouwsystemen BV uit Vught, is een toonaangevend, landelijk opererend, bedrijf
dat gespecialiseerd is in Metal Stud systemen en tegelwerken. Daarbij richt Schuurmans
Afbouwsystemen BV zich op utiliteitsbouw, woningbouw en renovatieprojecten van zakelijke
opdrachtgevers.
Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar kandidaten, met “twee rechterhanden”, die graag in de afbouw wil werken.
De werkzaamheden bestaan uit het plaatsen en stellen van profielen en het monteren gipsplaten
ten behoeve van metal stud wanden en plafonds.
Met als uitdaging om telkens weer een mooi eindresultaat te leveren, vertrek je ’s-morgens,
samen met een collega, naar de projecten die verspreid liggen over een groot deel van het land.
Wij zijn niet alleen op zoek naar ervaren metal stud monteurs, maar ook naar kandidaten die
intern opgeleid willen worden tot metal stud monteur. Met als doel om een zelfstandig werkend,
vak volwassen, metal stud monteur te worden, leer je dan bij ons de fijne kneepjes van het vak.
Functie-eisen
•
•
•
•
•

Je beheerst de Nederlandse taal
Je bent in het bezit van een VCA-diploma, of je bent bereid dit te halen
Je bent in het bezit van rijbewijs B of bereid naar opstapplaats te komen
Je kunt zelfstandig werken en je bent tevens een gedreven teamplayer
Je hebt gevoel voor kwaliteit en oog voor detail

Arbeidsvoorwaarden
•
•
•
•
•

CAO Afbouw is van toepassing
25 vakantiedagen en 10 roostervrije dagen conform CAO
Professioneel en gecertificeerd gereedschap
Bedrijfskleding
Het betreft een functie met als doelstelling een vast dienstverband

Heb je interesse
Voor meer informatie kan je een e-mail sturen naar Rob Roding rr@schuurmansas.nl.
Solliciteren kan via onderstaande link.

https://webclient.moreapp.com/#/form/5bfe6b3ba6feee77ffeab6cf
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