NK Liftinterieur bv is op zoek naar een talentvolle liftinterieur monteur
[fulltime]
Een monteur van liftinterieurs is een veelzijdige professional, in staat om bijvoorbeeld RVS en hout te
bewerken, vloerbedekking te leggen en spiegels te plaatsen.
Het is een interieurbouwer met oog voor detail en gevoel voor kwaliteit.
Een goed eindresultaat en een tevreden klant staan voorop.
Werken rondom een lift vereist een veilige manier van werken en een nette, vriendelijke omgang
met onze klanten spreekt voor zich.
Functie-eisen:
- Aantoonbare ervaring in de interieurbouw.
- Flexibel en in staat zelfstandig problemen op te lossen.
- In het bezit van rijbewijs B.
- Affiniteit met elektra en elektronica en liften in het bijzonder is een pré.
- Basis VCA.
Wij bieden:
- Prima salaris en goede secundaire voorwaarden conform CAO Metalektro.
- Uitzicht op een langdurig dienstverband bij goed functioneren.
- Opleidingsmogelijkheden.
- De mogelijkheid om zelfstandig te werken en de ruimte om het beste uit jezelf te halen.
NK Liftinterieur bv is een ervaren liftinterieurbouw bedrijf waar kwaliteit flexibiliteit ontmoet.
Bij ons heb je de kans mee te werken aan aansprekende projecten door heel Nederland.
Ons team bestaat uit ervaren, getalenteerde en gemotiveerde mensen. Stuk voor stuk streven wij,
zowel persoonlijk als zakelijk, voortdurend naar verdere ontwikkeling. Creativiteit, innovatief denken
en flexibiliteit wordt gestimuleerd. Door intensieve onderlinge samenwerking ontstaan de beste
ideeën. Dit zorgt voor een inspirerende werkomgeving waar de kwaliteit continu wordt gewaarborgd.
Het oog voor detail van onze medewerkers levert steeds weer een liftinterieur met exclusieve
uitstraling op.
Ben jij gedreven, leergierig en heb je een flexibele instelling ten aanzien van werktijden, dan kun je
bij ons een mooi vak uitoefenen.
Ben je jong en wat minder ervaren, dan is wellicht de functie van leerling monteur op je lijf
geschreven. Ben je leergierig en wil je een mooi vak leren van zeer ervaren liftinterieur monteurs dan
ben je bij ons aan het juiste adres.
Enthousiast geworden?
Neem contact op met Nick de Korte op 070-3693728
of stuur een mail met CV naar nick@nkliftinterieur.nl.

