Vacature: Ervaren schilder/ All-rounder
Wie zijn wij:
Door onze jarenlange ervaring en te werken met vakbekwaam personeel en kwaliteitsproducten zorgen
wij telkens weer voor een prachtig resultaat van schilder- en behangwerken alsook vloeren en
raamdecoratie. Sinds enkele jaren hebben wij ons ook op de markt gezet binnen de gevelrenovatie.
Wij, bij Verheyen Binnenhuisinrichting, gaan telkens weer voor de klantvriendelijke aanpak en zorgen
ervoor dat alle werken snel, efficiënt en kwalitatief worden uitgevoerd.
Wie zoeken wij:
Wij zijn op zoek naar een veelzijdige ervaren schilder.
• Je kan perfect op zelfstandige basis een werf afwerken, alsook in teamverband,
• Je bent iemand met oog voor detail en gaat telkens nauwkeurig te werk,
• Elke taak werk je in de hoogst mogelijke kwaliteit af,
• Je hebt een positieve- flexibele ingesteldheid met grote zin voor verantwoordelijkheid,
• “Voor elk probleem is een oplossing” is jouw denk- en doe wijze,
• Je hebt een hoge motivatie om bij te leren,
• Hoogtes schrikken je niet af,
• Je bent perfect Nederlandstalig,
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B,
• Je hebt minstens 5 jaar ervaring in dezelfde sector,
• Indien je in het bezit bent van een VCA-attest is dit een groot pluspunt.
Taken:
•
•
•
•
•
•
•

Schilderwerken (zowel binnen als buiten),
Behangen,
Plaatsen van raamdecoratie,
Plaatsen van “zachte” vloerbekleding (parket, laminaat, linoleum, novilon, pvc, tapijt,etc.),
Plaatsen van gyproc,
Aanbrengen van gevelisolatie, vlak cementeren en het afwerken met spuitkurk,
Opkuisen van de werkplaats.

Wat bieden wij:
•
•
•
•

Wij bieden u een uitdagende functie met voldoende afwisseling,
Een marktconforme verloning volgens PC124,
Duidelijke en open communicatie,
Een aangename werksfeer.

Hoe solliciteren:
Bezorg ons uw CV met motivatiebrief per mail aan info@verheyenbinnenhuisinrichting.be.
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