NOVAC v.o.f.
Tukseweg 87
8334 RS Steenwijk
T 0521 362539
E info@alertbedboxen.nl
I www.alertbedboxen.nl

Organisatie:
NOVAC v.o.f. is gevestigd in de voormalige kaasfabriek in Steenwijk, op de grens met Tuk.
Onder de naam Alert Bedboxen ontwerpen en maken wij al 30 jaar bedden en boxen voor
mensen met een (meervoudige) beperking. Vanuit een brede range aan modellen is dit veelal
maatwerk waarin wij voor gebruikers, ouders en verzorgers streven naar een 100% score in
het eisenpakket. Dit doen wij met een klein team van uiterst betrokken medewerkers.

Wegens uitbreiding van ons team zoeken wij een:

JUNIOR MEUBELMAKER / INTERIEURBOUWER
(32 tot 40 uur per week)
Functieomschrijving:
Als junior meubelmaker/interieurbouwer bij NOVAC v.o.f. / Alert Bedboxen
lever je een belangrijke bijdrage in het productieproces van onze bedden en
boxen. Je maakt meubels en interieuronderdelen waarbij je aan de hand van
een schets en/of materiaalstaat een meubel kan samenstellen, bewerken en
secuur kan afwerken.
Je bent in staat om zeer accuraat te werken binnen de productie van een
serie. Specialistisch en ambachtelijk werk word afgewisseld door
repeterende productiewerkzaamheden. Je hebt dus oog voor detail, maar
zeker ook voor het grote geheel. Je bent flexibel maar werkt gestructureerd.
Je kan goed werken in teamverband en je voelt je verantwoordelijk voor de
werkplaats, maar ook voor je eigen werkzaamheden en materiaal.
Je werkt voornamelijk in de werkplaats maar je kan ook ingezet worden op
locatie. Een enkele keer overwerken is hier onderdeel van.

Wij bieden:
Goede marktconforme arbeidsvoorwaarden
Een contract met uitzicht op een vast dienstverband
Een informele werksfeer binnen een klein team van collega’s
Je bent een starter op de arbeidsmarkt of je hebt reeds enige jaren ervaring als
meubelmaker, wij nodigen je van harte uit om te solliciteren.
Denk je dat je met meerdere jaren werkervaring ook in aanmerking komt voor deze
functie? Ook dan zien wij een sollicitatie graag tegemoet.
Stuur uw CV met motivatie per mail aan info@alertbedboxen.nl, t.a.v. Tim de Vos
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