Zoek een job
 Bewaar

SCHRIJNWERKER - MACHINEOPERATOR (aluminium ramen)
QU'ALU in AALST
QU'ALU en zijn partner(s) bieden eveneens deze vacature aan: QU'ALU
 Online sinds 3 dec. 2020 - Vaste Job

Functieomschrijving
Wij zijn actief als producent van ALU ramen & deuren voor professionele afnemers [maw geen particuliere klanten; ons cliënteel
= ‘bouwprofessionals’ (= schrijnwerkers, aannemers, etc.)].
Voor een tewerkstelling te Aalst (Wijngaardveld 16; 9300 Aalst) zijn wij op zoek naar een "SCHRIJNWERKER - MACHINEOPERATOR".
In concreto betreft dit een "ALL ROUND PRODUCTIEMEDEWERKER" die mee met diens collega's instaat voor het vervaardigen en
verzenden van ramen in aluminium. 7
Als hoofdtaak sta je in voor:
_ in ontvangstname van inkomende goederen (proﬁelen, etc.);
_ het zagen & bewerken van de aluminium proﬁelen.
Daarnaast assisteer je uw collega's bij:
_ het persen en afwerken van aluminium ramen en deuren;
_ de assemblage van aluminium raamgehelen.
En sta je in voor:
_ de kwaliteitscontrole van afgewerkte raamgehelen;
_ het verpakken en opbinden van afgewerkte raamgehelen.

Proﬁel
_ sta je graag droog en warm en wil je toch met je handen werken ?
_ werk je graag met een modern CNC-machinepark ?
_ kan je goed met je handen overweg ("handige harry") ?
_ deed je al een eerste ervaring op als schrijnwerker?
_ heb je a niteit met (aluminium) ramen/deuren?
EN VOORAL
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_ ben je gemotiveerd ?
_ wil je er elke werkdag opnieuw voor gaan ?
_ wil je steeds het beste uit jezelf en uw collega’s halen ?
--> Dan ben jij de persoon die we zoeken !

Jobgerelateerde competenties
Schrijnwerkelementen verzagen volgens het plan of de afmetingen van de werf
De werkpost organiseren volgens het besteldossier of de interventieﬁche (uitrusting, materialen, ...)

Persoonsgebonden competenties
Plannen (= ordenen)
Regels en afspraken nakomen
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Resultaatgerichtheid
Omgaan met stress
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (ﬂexibiliteit)
Zelfstandig werken
Leervermogen hebben

Aanbod
Uitdagende functie binnen een groeiende onderneming (eventueel doorgroeimogelijkheden op termijn).
marktconform salaris (incl. maatijd-, ecocheques)
12 ADV-dagen (40u werkweek)

Plaats tewerkstelling
QU'ALU
Wijngaardveld 16-18 9300 AALST
Toon op kaart 

Vereiste studies
Geen speciﬁeke studievereisten
/

Werkervaring
Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Contract
Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds
Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: bart@quadralis.be
Contact: Dhr. Bart Kennes
Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen

VDAB-vacaturenummer: 61748288
Online sinds: 2020-12-03
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.
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