Monteur Keukens & Interieurs Op Maat
Ben jij ook fier op jouw (schrijn)werk? Het je goesting om de handen uit de mouwen te steken bij onze
klanten? Wij, SuperChic Keukens & Interieurs te Deerlijk, zoeken jou als voltijds monteur keukens &
interieurs op maat.
Samen met je ervaren collega’s monteer je keukens en interieurs (bibliotheek, dressing,
totaalprojecten…) op maat bij onze klanten. Een diverse job die zowel schrijnwerk, werken met
natuursteen, elektriciteit en sanitair inhoudt. Je zorgt voor een afwerking op hoog niveau voor klanten
die de hoge kwaliteit van SuperChic kennen en verwachten.
Dit ben jij
● Je hebt een passie voor hout en mooie meubelen.
● Een technische of beroepsopleiding hout.
● Ervaring als houtbewerker interieur binnen een soortgelijke functie.
● Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
● Je werkt graag in team en spreekt goed Nederlands en/of Engels.
Dit bieden we je aan
● Een job binnen een groeibedrijf dat artisanaal vakmanschap, hedendaagse technologieën en
jarenlang opgebouwde knowhow combineert.
● Een diverse functie als monteur voorafgaand aan een opleidingstraject indien nodig.
● Doorgroeimogelijkheden.
● Een aantrekkelijke verloning met onder andere 30 verlofdagen op jaarbasis.
● Een bedrijf waar werk – privé balans en team sfeer belangrijk zijn.
● Periodieke opleidingen, jaarlijkse teambuilding en andere activiteiten.
● Uitvalsbasis: Sint-Lodewijk (Deerlijk) nabij de E17.
● Plaats tewerkstelling: Oost- en West-Vlaanderen met focus op de as Kortrijk – Gent.
Over ons bedrijf
SuperChic is reeds 60 jaar gespecialiseerd in keukens en interieurs op maat. Ons team bestaat uit 25
ervaren collega’s: meubelmakers, interieurarchitecten en monteurs. We ontwerpen, produceren en
plaatsen alles volledig zelf vanuit ons atelier te Deerlijk. Kortom, écht lokaal vakmanschap.
Solliciteren & Info
Solliciteren kan aan de hand van uw CV via sebastien@superchic.be. Verdere vragen kunnen eveneens
per mail bezorgd worden.
Meer info over ons en ons bedrijf, zie onze website: www.superchic.be

