Ambachtelijk meubelmaker in een gevarieerde job
Het bedrijf:
P&M Furniture BV is een groeiende groothandel in horeca-meubilair en horecainterieurs. Vanuit onze Nederlandse vestiging werken we in heel Europa maar vooral
in Duitsland en Nederland. De showroom en het magazijn zijn gevestigd in Horst
(Noord Limburg). Het assortiment bestaat uit horecameubilair, horeca-interieurs en
interieurontwerp. Het meubilair en de interieurs worden grotendeels zelf ontworpen.
De productie vindt deels plaats bij partnerbedrijven.
Functieomschrijving
Wij op zoek naar een tweetal interieurbouwers/meubelmakers met minimaal 5 jaar
ervaring die van afwisselende werkzaamheden houden.
De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
➢ Interieurfabricage en aanpassingen/reparatie aan meubilair.
➢ Meubelmontage en plaatsen van interieurs in binnen en buitenland.
➢ Meehelpen met laden en lossen van meubilair en materialen
➢ Orders verzendklaar maken
➢ Uitvoeren van reparaties en montages (in het magazijn en incidenteel op
locatie bij de klant)
➢ Overige magazijnwerkzaamheden, en onderhoud aan bedrijfsgebouwen
➢ Bestellingen op route leveren
Functie-eisen:
➢ Minimaal succesvol afgerond MBO 4 diploma
➢ Je hebt oog voor detail, bent nauwkeurig en vindt het leveren van kwaliteit
belangrijk.
➢ Opleiding tot interieurbouwer of meubelmaker afgerond.
➢ Je bent bekend met het lezen en werken vanaf tekening
- Minimaal 4 jaar ervaring in deze richting.
- Kennis van techniek, constructies, gebruikte materialen, etc
- Handig, veelzijdig en energiek
➢ In bezit van rijbewijs B. heftruck certificaat alsmede rijbewijs CE is een pre
- Communicatief in Nederlands en bij voorkeur ook enigszins in Duits en
Engels.
➢ Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
➢ Geen 9 tot 5 mentaliteit.
➢ Aanvullende bouw gerelateerde vakdiploma’s zijn een pré.
De organisatie biedt
Doordat onze organisatie zich sterk onderscheid in maatwerkoplossingen en
continu bezig is met nieuwe ontwikkelingen, zijn de werkzaamheden erg afwisselend
van karakter. Zij bieden je een uitdagende baan binnen een collegiale en innovatieve
organisatie naast een goed salaris, pensioen en arbeidsvoorwaarden.
Je kan doorgroeien en aanvullende opleidingen zijn bespreekbaar.
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.pmfurniture.com

Reacties op de vacature kun je richten aan P&M Furniture, T.a.v. dhr. P. Verhorstert,
Jacob Merlostraat 24-26, 5961 AB Horst. Fax. 077 3986375, e mail:
peterv@pmfurniture.com
Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met dhr P. Verhorstert onder
tel.nr 077 3977888.

