
JETSTONE ZOEKT  POLIJSTER
Wat kun je voor ons betekenen?
In onze moderne fabrieken maken we keukenbladen, werkbladen voor bedrijfskantines, etc. Niets is 
standaard; alles is maatwerk. Als polijster bewerk je producten zowel handmatig als machinaal, waarbij je 
gebruik maakt van speciale, watergekoelde tools. Met oog voor detail zorg je 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.
 
Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie?
 ▪ Je hebt twee rechterhanden.
 ▪ Je bent nauwkeurig en kwaliteitsbewust.
 ▪ 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.
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Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van stenen werkbladen. Keukendetaillisten en interieurbouwers in 
Nederland, België, Duitsland en Zweden weten dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn.
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!

Interesse om te solliciteren?
Stuur dan een e-mail met je 
gegevens en korte motivatie 
naar Marian van Bree:
hrm@jetstone.nl

JETSTONE
Florijn 9

5751 PC Deurne

@JetstoneNL

@Jetstone_

jetstone-bv

www.jetstone.nl Heb je nog vragen?
Bel dan even naar Björn Bots! 
Hij weet je alles te vertellen 
over deze functie:
0493-352050


