
 

 

MACHINAAL POLIJSTER  [PARTTIME] 
 

 

 

Wat kun je voor ons betekenen? 

In onze moderne fabrieken maken we keukenbladen, werkbladen voor bedrijfskantines, etc. Niets is 

standaard; alles is maatwerk. Als machinaal polijster zorg je met behulp van een ‘kantenbank’ voor een 

fraaie afwerking van onze producten. Dit alles doe je natuurlijk niet alleen, maar met een team van 

gezellige collega's. 

In onze fabrieken vinden we een prettige en veilige werkomgeving enorm belangrijk. We zijn inventief 

met bijvoorbeeld in hoogte-verstelbare werkplekken, stofafzuiging en vacuümheffers. Zo zorgen we 

ervoor dat je veilig en gezond kunt werken aan prachtige kwaliteitsproducten. Bovendien streven we 

ernaar om je binnen ons bedrijf zo op te leiden dat je ook op andere werkplekken inzetbaar bent. 

Het betreft een parttime functie voor 22,5 uur per week. Je werkweek is van maandag tot en met vrijdag 

van 09.45 tot 14.45, met een middagpauze van een half uur. 

 

Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie? 

 Je hebt twee rechterhanden en bent redelijk goed met getallen. 

 Je bent nauwkeurig en kwaliteitsbewust. 

 Je hebt voldoende ruimtelijk inzicht om werktekeningen te kunnen ’lezen’. 

 Je houdt van een lolletje op zijn tijd en hebt een gemotiveerde, sociale werkhouding. 

 Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, passend bij de kostbare producten die we 

verwerken. 

 

Wie zijn wij? 

Werken bij Jetstone betekent samenwerken. In onze platte organisatie staan we open voor suggesties en 

nemen we medewerkers graag mee in nieuwe ontwikkelingen. We werken samen hard, maar vieren ook 

zeker samen successen; van jubileumfeest tot voorjaarsborrel en van Vrienden van Amstel tot uitstapjes 

met de personeelsvereniging. 

Ben jij op zoek naar een werkgever waar je je talenten kunt benutten? Lijkt het je een uitdaging om bij te 

dragen aan een mooi kwaliteitsproduct? En hecht je waarde aan een informele sfeer en een no-

nonsense mentaliteit? Dan past Jetstone, als financieel gezond en betrouwbaar bedrijf, wellicht 

uitstekend bij jou! 

 

Vragen? 

Neem voor meer informatie eventueel contact op met: 

Bjorn Bots | 0493 352050 

 

Interesse? 

Stuur dan een e-mail met je gegevens en korte motivatie naar: 

Marian van Bree | hrm@jetstone.nl 

 


