Handige Harry, lasser en monteur
Bij VVSnv kom je terecht bij een jong en dynamisch bedrijf in volle groei met een duidelijke koers van
vernieuwing, digitalisering en eigen ontwikkeling/innovatie. Vanuit twee productgroepen: signalisatie
en straatmeubilair zorgen wij voor een veilige en aangename leefomgeving. Meer informatie over
VVSnv vind je op onze website www.vvsnv.be.

Het pad dat je dagelijks bij ons aflegt
Om ons atelierteam te versterken zijn wij op zoek naar een handige collega die kan lassen of dat wil
leren. De dagtaak is zeer gevarieerd. Een signalisatiewagen maken met aluminium kaders en simpele
elektrische bedrading. Of zitbanken maken uit stalen onderdelen die gelaserd en geplooid binnen
komen. Na behandeling het hout bewerken (afkorten en kanten breken), om deze dan te monteren
tot een mooi afgewerkt straatmeubilair geheel. Een bestelling van 150 wegneembare stalen paaltjes
lassen en na behandeling de binnenwerken monteren. Af en toe eens meedenken met de ontwerper
of calculator over hoe wij iets efficiënt en kwalitatief kunnen produceren.

Je weet van aanpakken
- Je bent een Handige Harry.
- Je hebt oog voor detail en zorgt voor een piekfijne afwerking.
- Je kan zelfstandig een product afwerken, maar je kan ook bijspringen om de collega’s te helpen.
- Je hebt ervaring in het lassen en/of monteren of je weet dat je het snel kan leren.
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en veel goesting om mee te schrijven aan ons
FAN-verhaal!

Wat mag je verwachten van deze sterk groeiende KMO?
-

werken in een bedrijf met een familiale werksfeer waar iedereen elkaar kent
een uitdagende job waar ondernemerszin en initiatief gestimuleerd worden
coaching naar de beste versie van jezelf door interne begeleiding en opleidingen
werkplezier: ons eigen feestcomité “Team Happiness” zorgt voor leuke teamactiviteiten en
themadagen gedurende het jaar
eten à volonté: elke week vers fruit en verse soep, af en toe een collega die zijn/haar
kookkunsten toont, 1x per maand vettige vrijdag,…
32 verlofdagen (20 vakantiedagen aangevuld met 12 compensatiedagen)
een vast contract met een competitieve verloning

Wil jij jouw talenten bij ons verder ontwikkelen?
En wil je deel uitmaken van een tof & bruisend team van 40 VVS-FANS die elke dag met de glimlach
komen werken?
Stuur dan nu je CV met motivatie naar sara@vvsnv.be!

