Kwaliteit in maatwerk
BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Wij timmeren aan onze toekomst. Elke dag weer. En daardoor groeit ons bedrijf hard. We werken hard aan de
toekomst van Fema Kozijnen | Deuren en daar kunnen wij wel wat hulp bij gebruiken!
VINK JIJ DE VOLGENDE PUNTEN AF? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

Ben jij gemotiveerd?
Heb jij zin in een uitdaging?
Wil je graag leren?

GEEN ERVARING? GÉÉN PROBLEEM!
Wij zoeken collega’s die de handen uit de mouwen willen steken! Ben jij nog geen expert op het gebied van houtbewerking,
kozijnen of het werken met machines in een houtfabriek? Geen probleem. Want wij leren je alles wat je moet weten!
Bij Fema Kozijnen | Deuren kom je terecht in een enthousiast, jong team dat het samen voor elkaar wil krijgen. Niet alles ligt
vast en er is veel ruimte voor eigen inbreng. We werken nauw samen met het schildersbedrijf waarmee we onze fabriek delen.
Hierdoor kunnen we elkaar versterken!
SFEERTJE: VRIJDAG FRIETDAG
De sfeer is bij ons lekker ongedwongen. We hebben een “niet lullen maar poetsen” mentaliteit en humor is onmisbaar. We
eten iedere vrijdag friet samen en sluiten de dag op z’n tijd gezellig af met een biertje.
WAAROM JE BIJ ONS WILT WERKEN!
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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