FILIAAL ROESELARE

Schrijnwerkers/monteurs
Spanplafonds & -wanden
Werken bij MonaVisa betekent werken in een snelgroeiende
onderneming met een ambitieus team. Op professionele wijze
werken wij aan innoverende interieuroplossingen voor
onze klanten.
Wij bieden een breed scala aan plafond- en wandafwerkingen
aan en dragen klanttevredenheid hoog in het vaandel.
MonaVisa heeft ruim 15 jaar een vestiging in Roeselare en is
gestart met een tweede vestiging in Hasselt.
Momenteel telt ons team een 30-tal enthousiaste medewerkers.
Wij zoeken versterking voor ons montageteam in Roeselare.

MonaVisa zoekt enthousiaste collega’s die een opleiding
(en werkervaring) hebben in schrijnwerk, interieurbouw, ...
Ben jij een sterk en daadkrachtig persoon met oog voor detail,
dan hebben wij bij MonaVisa een leuke job voor jou.
Als monteur van onze plafond- en wandafwerkingen ben je het
visitekaartje van onze onderneming.
Je bent betrokken in het project, vanaf de opstart tot en met de
afwerking.
Samen met jouw collega’s zorg je voor een maximale
klanttevredenheid en klantbediening.

Voornaamste
takenpakket
Montage van latwerk en randprofielen op muren en plafonds met behulp van lasertoestel
Vervaardigen en plaatsen van MDF licht- en gordijnnissen
Positioneren van verstevigingen voor lichtpunten en- of andere technieken volgens plan of in samenspraak met architect en klant
Leveren en plaatsen van akoestische isolatie
Opspannen en inrollen van polyester plafond- en wanddoeken (koude plaatsing!)
Leveren en plaatsen van verlichtingsarmaturen
Leveren en plaatsen van LED- verlichting + aansluiten van dimmers, sturingen en LED- voedingen

Voornaamste
takenpakket
Jouw taken worden (na een interne opleiding) in teamverband op verplaatsing uitgevoerd over heel België, met een door ons ter
beschikking gestelde uitgeruste bedrijfswagen. U werkt zowel in particuliere woningen als in bedrijfsgebouwen en openbare instellingen.

Solliciteren?

Stuur uw CV naar jobs@monavisa.be.

MAGAZIJN LEDEGEM

Magazijnier /
Bediener CNC-freesmachine
Werken bij MonaVisa betekent werken in een snelgroeiende
onderneming met een ambitieus team. Op professionele wijze
werken wij aan innoverende interieuroplossingen voor
onze klanten.
Wij bieden een breed scala aan plafond- en wandafwerkingen
aan en dragen klanttevredenheid hoog in het vaandel.
MonaVisa heeft ruim 15 jaar een vestiging in Roeselare en is
gestart met een tweede vestiging in Hasselt.
Momenteel telt ons team een 30-tal enthousiaste medewerkers.
Wij zoeken versterking in ons magazijn in Ledegem.

Voor ons magazijn in Ledegem zijn wij op zoek naar een
enthousiaste collega.
Heb je een opleiding en/of werkervaring in schrijnwerk,
interieurbouw, meubelmakerij,...
Dan is deze job misschien voor jou!
Wil je werken en bijleren?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.
Ervaring is namelijk geen must.
De juiste ingesteldheid wel!

Vereisten

Voornaamste
takenpakket

Je bent stipt en nauwkeurig en hebt oog voor detail

Bedienen CNC-freesmachine
Bedienen paneelzaagmachine
Voorbereiden materiaal werven
Transport

Je bent flexibel en gemotiveerd
Kennis van elektriciteit is een pluspunt maar geen vereiste
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je bent leergierig
Verantwoordelijkheid nemen schrikt je niet af
Je spreekt Nederlands
Je hebt een rijbewijs B op zak (een rijbewijs voor een heftruck is een pluspunt)

Aanbod
Je krijgt een voltijds contract (40u) na een inloopperiode en dit in een stabiel bedrijf
Je werkt in een modern uitgerust en ruim magazijn in Ledegem met de nieuwste machines en kwalitatieve materialen
Je krijgt een interne opleiding in het bedienen van de CNC-freesmachine
Je kan rekenen op een goede verloning volgens inzet

Solliciteren?

Stuur uw CV naar jobs@monavisa.be.

