Interieurbouwer/meubelmaker
P&M Furniture is een vooraanstaande, internationale leverancier van horeca-interieurs en
horecameubilair. Ons assortiment bestaat uit kwalitatief hoogwaardige maatwerk-interieurs die we
grotendeels zelf ontwerpen en die worden geproduceerd bij partnerbedrijven in binnen en buitenland.
Wij zijn bekend om onze persoonlijke service en onze creatieve ontwerpen. Wij zijn met name actief in
Duitsland, Nederland en Roemenië en ons hoofdkantoor is gevestigd in Horst (Noord Limburg).
Omdat P&M Furniture snel groeit en volop in beweging is hebben we behoefte aan capabele en
enthousiaste mensen die deze ontwikkeling mede vorm kunnen geven.

Je functie bij P&M Furniture
Wij zijn op zoek naar een ervaren en flexibel ingestelde interieurbouwer/meubelmaker. Je
werkzaamheden bij P&M Furniture zijn gevarieerd en voldoende uitdagend van aard.
Je bent verantwoordelijk voor de meubel- en interieurfabricage alsmede voor aanpassingen en reparaties
aan interieurs en meubilair. Reparaties en montage voer je uit in het magazijn en incidenteel op locatie bij
de klant. Je plaatst interieurs in binnen en buitenland en ondersteun en help je bij het laden en lossen van
meubilair en materialen. Je maakt orders verzendklaar en helpt daarnaast bij de overige werkzaamheden
die plaatsvinden in het magazijn. Je levert ook bestellingen uit aan klanten.

Wat neem je mee?
Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau bij voorkeur aangevuld met kennis en ervaring als
meubelmaker of interieurbouwer. Je hebt oog voor detail, bent nauwkeurig en vindt het leveren van
kwaliteit heel belangrijk. Je bent bekend met het lezen van en werken met constructietekeningen. Je
beschikt over de benodigde technische kennis en bent bekend met de benodigde materialen en
gereedschappen. Heb je ook nog aanvullende bouw gerelateerde vakdiploma’s in je bezit, dan zien wij dat
als een belangrijke pré. Voorts ben je handig, veelzijdig en energiek.
Je bent minimaal in het bezit van je B-rijbewijs. Bij voorkeur beschik je ook over een heftruck certificaat
en/of je rijbewijs CE. Deze zijn echter niet verplicht. Je bent communicatief sterk in de Nederlandse taal
en bij voorkeur ook enigszins bekwaam in de Duitse en Engelse taal. Je kunt zowel zelfstandig als in
teamverband werken en hebt zeker geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat hebben we jou te bieden?
Omdat onze organisatie zich sterk onderscheid in maatwerkoplossingen en continu bezig is met nieuwe
ontwikkelingen, zullen je werkzaamheden erg afwisselend van karakter zijn. We bieden je, naast een goed
salaris, pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden, een uitdagende baan binnen een collegiale en
innovatieve organisatie. Een organisatie waar je kunt doorgroeien en waar aanvullende opleidingen altijd
bespreekbaar zijn.
Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op www.pm-furniture.nl. Voor meer informatie over deze
vacature kun je contact opnemen met Marcel Verhorstert, via tel.nr.: 077 3977888.
Reacties op deze vacature kun je bij voorkeur digitaal richten aan P&M Furniture, t.a.v. Marcel
Verhorstert, e-mailadres: marcelv@pmfurniture.com, of per post: Jacob Merlostraat 24-26, 5961 AB te
Horst.

