Vacature
Allround meubelstoffeerder

Heb je de bedrijfsfilm op onze website gezien en beginnen je vingers al te jeuken?
Word jij warm van ambacht en vakmanschap in combinatie met industriële machines en moderne
technieken?
Schrik jij als praktijkman/vrouw niet van enige computerwerkzaamheden?
Dan ben jij misschien wel de collega die we zoeken ter aanvulling op ons hechte team!
Keizer Design staat sinds mei 2021 onder leiding van Patrick en Marjan Koene. Zij willen meubel- en
maatwerk stoffering van perfecte kwaliteit bieden, maar daarnaast het bedrijf ook laten groeien.
Hiervoor zijn we op zoek naar een Allround meubelstoffeerder.
Je komt terecht in een gemotiveerd team welke niet bang is voor een uitdaging. Er zit veel diversiteit in
de werkzaamheden. Naast een aantal standaard producten, is bijna elk project anders. De
werkzaamheden bestaan uit nieuw te stofferen maatwerk meubelen van houten basis tot gestoffeerd
eindproduct incl. eventuele montage op locatie.
Wat vragen wij?
-

Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
Je hebt bij voorkeur minimaal MBO niveau 4 werk- en denkniveau en een opleiding in de
richting meubelstoffeerder.
Je hebt ervaring als meubelstoffeerder.
Je hebt ervaring met het maken van mallen en confectioneren.
Het hebben van computervaardigheden i.v.m. het CNC snijden van de meubelstoffen is een
pré.
Je kunt werken vanaf technische tekeningen, maar bent ook oplossingsgericht en creatief.
Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig.

Wat bieden wij?
-

Werken in een fantastische team en goede sfeer.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.
Salarisindicatie € 2020 - € 2850 bruto per maand bij 37,5u per week met reiskostenvergoeding
(functieschaal C/D).
Uren in overleg

Voel je je aangesproken en ben je nog steeds enthousiast? Stuur dan je sollicitatie (brief, CV, video,
portfolio …) naar Marjan (marjan@keizerdesign.nl) en wie weet ben jij straks onderdeel van het team
van Keizer Design.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via 0594-511300.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Wij weten u te vinden.

