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

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.
Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een:

ATELIER SCHRIJNWERKER / MACHINEBEDIENER
In ons atelier toveren onze medewerkers plaatmateriaal om tot maatmeubilair, waarbij we
kwaliteit hoog in het vaandel dragen.
Jouw rol bij Planofurn is als volgt onderverdeeld:
•
•
•
•

Als ateliermedewerker zorg je voor de samenstelling van meubilair vanaf de panelen
tot een afgewerkt product
Als machinebediener zal je enkele dagen per week instaan voor het bedienen en
aansturen van 1 van onze machines ( opdeelzaag, Holzma, Homag, BMG 5 as, BHX
boorcenter)
Je krijgt de kans om veel aan te leren en uit te groeien naar een duizendpoot binnen
het team
Op jouw collega’s kan je rekenen voor raad en hulp. Omgekeerd help jij hen ook

Wat wij voorzien:
•
•

Een modern machinepark
Kwalitatief werkmateriaal

Dit heb jij te bieden:
•
•
•
•
•

Een technische opleiding in hout genoten en/of ervaring in het maken van meubilair
Je kan vlot overweg met een bovenfrees, een schroefmachine en een paneelzaag
Ervaring met een bovenstaande machine is een troef. Indien dat niet het geval is,
voorzien we een interne opleiding om de machine op termijn zelfstandig te bedienen
Vrienden omschrijven je als een gemotiveerde persoon met oog voor detail
Zelfstandig en in team werken, je houdt van beide

Wat wij je bieden:
•
•
•
•
•
•

Vaste job bij dé specialist in maatmeubilair
Veel variatie doordat we steeds op maat werken van de klant
Collegiale en moderne werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt
Specialisten in hun vak die je opleiden en begeleiden waar nodig
Aantrekkelijke verloning volgens PC 126 (hout), aangevuld met een
hospitalisatieverzekering
Een 40-uren uurrooster van 7u30 tot 16u15 met 2 pauzes per dag

•

Naast de 20 wettelijke verlofdagen, krijg je nog 16 extra ADV-dagen per jaar
erbovenop

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

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:

TECHNISCH TEKENAAR
Wat je zal doen:
•

•
•
•
•

•

Alles start vanuit de meetstaten die aangeleverd worden door de verkoopdienst. Jij
krijgt hierdoor een zicht van wat moet uitgetekend en geproduceerd worden.
Daarnaast aan de hand van een kleurcodering op de grondplannen kan je zien wat
waar moet komen.
Per toegewezen project ga je stap per stap te werk en verzamel je alle informatie voor
het uitwerken van de productietekeningen
In nauwe samenwerking met verschillende collega’s binnen Planofurn vertaal je de
opmetingen naar de effectieve tekeningen voor productie.
Jij staat in voor de materiaalbepaling en geeft dit door aan de aankoop voor de
bestelling
Het is je doel om de meest complete tekening af te leveren. Onze klanten verwachten
het beste van het beste, dus je zal vaak de nodige aanpassingen dienen uit te voeren.
Dus wees gerust, elke dag zal anders zijn en elk project is opnieuw een nieuwe
uitdaging
Jij krijgt de zelfstandigheid om de tekeningen uit te werken, en je kan steeds rekenen
op je collega’s voor raad en daad

Dit heb jij te bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma in een houttechnische richting op zak
Je beschikt over de nodige technisch kennis van plaatmeubilair en beslag voor
meubilair
Je bent in staat nauwkeurig, met oog voor detail en gestructureerd te werk te gaan
Zelfstandig werken hoort erbij, maar samenwerking is ook belangrijk voor deze rol
Vrienden omschrijven je als een ware teamplayer, die streeft naar het behalen van
doelstellingen, door oplossingsgericht en soms out of the box te kunnen denken
Intern werken we met het tekenprogramma Topsolid, dus basiskennis is een grote
plus maar geen vereiste. Kennis van een 3D-tekenpakket is wel noodzakelijk.
Je werkt vlot met de pc, in het bijzonder met programma’s zoals Excel, pdf en Outlook

Wat wij je bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Vaste job bij dé specialist in maatmeubilair
Veel variatie doordat we steeds op maat werken van de klant
Collegiale en moderne werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt
Specialisten in hun vak die je begeleiden waar nodig
Aantrekkelijke verloning volgens ervaring, aangevuld met maaltijdcheques,
ecocheques, hospitalisatieverzekering en groepsverzekering.
Een voltijdse (40u) functie met mooie uren van 7u30 - 12u & 13u - 16u30
Naast de 20 wettelijke verlofdagen, krijg je nog 16 extra ADV-dagen per jaar
erbovenop

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

