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WERKVOORBEREIDER MACHINALE TIMMERFABRIEK | FULLTIME

Bij Fema Kozijnen | Deuren gaan we alleen voor het allerbeste. En daarom hebben wij de modernste en efficiëntste 
machines in huis voor kozijnen, ramen en deuren in alle soorten en maten. Met ons vakkundige team zorgen we elke 
dag weer voor de meest hoogwaardige producten voor onze klanten. En daar zijn we trots op!

VINK JIJ DE VOLGENDE PUNTEN AF? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

   Ik vind het tof om met de nieuwste machines te werken
   Werken met computers vind ik leuk 
   Ik ben een pietje-precies
   Ik ben een vakman en sta voor kwaliteit
   Ik ben een zelfstandige teamplayer

Als Werkvoorbereider Machinale Timmerfabriek maak je kozijntekeningen met het Groeneveld Automatiserings Systeem. 
Daarna maak je deze gegevens gereed voor de Groeneveld CNC machines. Een project is bij jou van begin tot eind in goede 
handen: je zet alle tekeningen in CNC Conturex en stuurt de machines aan. Bovendien zorg je voor de inkoop van materialen. 
Kortom... een afwisselende en veelzijdige baan! 

   Afgeronde MBO 3/4 of MTS opleiding
   5/6 jaar ervaring in een timmerfabriek en met aansturing CNC machines
   Technische en theoretische kennis omtrent houten kozijnen en certificeringen
   Kennis van Autocad tekenen, bouwbesluit en relevante NEN normen
   Hout materialen, materieel en bouwtechnieken kennen geen geheimen voor jou
   Bekendheid met software van Groeneveld Automatisering is een pre

HOE WERKEN WIJ SAMEN?

Fema Kozijnen | Deuren B.V.  is een familiebedrijf. Als je bij ons komt werken, word je onderdeel van onze familie van 
bedreven medewerkers bij wie ‘goed’ altijd een beetje beter kan. 

Onze enthousiaste medewerkers stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze klanten van de beste hoogwaardige 
producten worden voorzien. Wij vinden persoonlijke en duurzame relaties met zowel onze medewerkers als onze klanten 
belangrijk. Daarom zetten we onze goede service ook na aankoop voort. 

Je kunt bij ons rekenen op een gezellige werksfeer, een prima arbeidsvoorwaardenpakket conform CAO en interessante 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Want wij geloven dat we alleen met tevreden medewerkers ook tevreden klanten 
krijgen. Zo halen we het beste uit elkaar! 

Wij gaan voor flexibiliteit en betrouwbaarheid. Kom jij ons daarbij helpen? 
Stuur je CV en motivatie naar: info@femakozijnendeuren.nl !
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