Planofurn, gevestigd in Waregem, is al meer dan 40 jaar expert
in maatmeubilair voor de openbare sector. Onze focus ligt op
HEALTH, HOSPITALITY, EDUCATION, OFFICE. Van plan tot
oplevering, Planofurn beschikt over een eigen studiebureau,
productieafdeling en plaatsingsploegen. We zijn een open en
warm familiebedrijf, waar we met 60 enthousiaste
medewerkers onze expertise bundelen om de meest
oogstrelende realisaties te verwezenlijken. We blijven groeien
en zijn op zoek naar een:

PLAATSER VAST MEUBILAIR
Wat je zal doen:
•
•
•

Samen met je 3 teamgenoten plaats je vast meubilair op de werven
Je voert de plaatsingswerken volgens de Planofurn-normen uit
De ploegchef ondersteunt je in het optimaal uitvoeren van deze werken

Hoe ondersteunen wij jou:
•
•

Een goed uitgeruste bestelwagen
Een toren met kwalitatief werkmateriaal

Dit heb jij te bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Door je houttechnische opleiding beschik je over technisch kennis van plaatmeubilair
Je kan vlot overweg met werkmateriaal, zoals een tafelzaag en een schroefmachine
Je bent goed in planlezen en ze interpreteren
Je hebt oog voor detail, kwaliteit, veiligheid, orde en netheid
Zelfstandig en in team werken, je houdt van beide
Je bent fysiek sterk, want er komt best veel manueel werk bij kijken
Typerend voor jou is je enthousiasme en positieve ingesteldheid

Wat wij je bieden:
•
•
•
•

•
•
•

Vaste job bij dé specialist in maatmeubilair
Veel variatie doordat we steeds op maat werken van de klant
Specialisten in hun vak die je opleiden en begeleiden waar nodig
Afwisselende projecten op de meest uiteenlopende locaties. Afhankelijk van waar de
werf gelegen is, start je om 6u of 6u30 op de werf (de verstwonende collega neemt de
bestelwagen mee naar huis en pikt de teamgenoten op)
Een 40-uren uurrooster van maandag tot vrijdag met 2 pauzes per dag
Daarnaast heb je ook recht op 16 betaalde ADV-dagen bovenop het wettelijk verlof
Aantrekkelijke verloning en hospitalisatieverzekering volgens PC124

Interesse?
Stuur je CV naar bo@planofurn.be of bel/sms naar Bo Van de Kerckhove via 0472/186494

