Wil jij een echt vak leren? En heb je affiniteit met de bouw? Wij, Ruiten Visie
zijn per direct op zoek naar full-time allround montagemedewerkers!

Over de functie
Als jij als allround montagemedewerker aan de slag gaat bij ons, dan word jij opgeleid tot
een echte alleskunner op het gebied van het plaatsen van beglazing in de breedste zin van
het woord, het monteren van kunststof, houten en aluminium kozijnen en allround
timmerwerkzaamheden. Je loopt mee in een team met ervaren krachten die jou het vak
leren en ervoor zorgen dat jij als een volwaardig werknemer kan meedraaien.

Over het bedrijf
Ruiten Visie is een allround montagebedrijf, gevestigd aan De Marowijne 4 te Zwaag.
Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel. Dit komt naar voren in onze
klantvriendelijkheid, snelle levering van producten en goede communicatie. Met ons 40koppige team bestaande uit allround montagemedewerkers (waaronder glaszetters,
timmermannen en metselaars), uitvoerders en administratieve medewerkers realiseren we
elke opdracht waar vaklieden in de bouw nodig zijn. Wij staan voor openheid en eerlijkheid in
een cultuur van West-Friese nuchterheid.

Wat wij vragen
Een VCA is gewenst maar niet vereist. Als je niet in het bezit bent van een VCA diploma,
dan zorgen wij ervoor dat jij dit diploma behaald. Het is een pre als jij in het bezit bent
van rijbewijs B. ’s Morgens kom je op eigen gelegenheid naar Zwaag waarna je
vervolgens gezamenlijk met je collega’s naar de werklocatie vertrekt.
Heb jij de beschikking over minimaal een VMBO diploma? Maar wat voor ons het meest
belangrijk is; wil je graag een vak leren en ben jij als persoon gedreven, handig en
ondernemend? Solliciteer dan vandaag nog.

Wat wij bieden
Wanneer je bij ons aan de slag gaat dan krijg jij:
• een salaris passend bij jouw functie en ervaring;
• praktijk leren en uitzicht op een vast dienstverband;
• opleidingsmogelijkheden;
• een goede werksfeer in een afwisselende functie.
Wil jij liever vandaag dan morgen als allround montagemedewerker aan de slag?
Twijfel niet, solliciteer of kom langs! De koffie staat voor je klaar.

Hoe je solliciteert
Je kunt ons bellen op 0229 - 25 38 67 of mailen naar: info@ruitenvisie.nl t.a.v. mevrouw
Groot.

