
Je woont bij voorkeur in een straal van ca. 40km rondom Gouda.
Je bent technisch opgeleid, met liefst een MBO werk- en denkniveau.
Je bent in het bezit van rijbewijs B.
Je bent klantvriendelijk, servicegericht en erg nauwkeurig.
Je hebt een representatief voorkomen en veel verantwoordelijkheidsgevoel.
Je beschikt over een hoge zelfredzaamheid en hebt geen 9-tot-5 mentaliteit.
Je hebt technisch inzicht en affiniteit met digitale apparatuur.
Ervaring in de keukenbranche en/of ervaring met CAD-systemen zijn een pré.

Wat kun je voor ons betekenen?
In onze moderne fabrieken maken we prachtige werkbladen. Een groot deel van onze kwaliteitsproducten
leveren we met eigen vrachtwagens bij magazijnen van onze klanten. Maar een deel wordt ook door onze
eigen monteurs gemonteerd op locatie. Die werkbladen worden een week voor levering door ons ingemeten,
zodat we een perfect passend werkblad kunnen maken.
In deze functie kom je dagelijks bij mensen over de vloer die (via een keukendetaillist) een werkblad van
Jetstone hebben besteld. Voor de nauwkeurige inmetingen gebruik je doorgaans digitale inmeet-apparatuur
met lasertechniek, maar soms werkt een rolmaat ook uitstekend :) 
 
Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie?

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!
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Hé, ik ben Arijan! Heb je nog vragen over
deze functie? Neem dan gerust even

contact met me op: 06-24969461

Hoi, ik ben Marian! Wil je solliciteren? Doe
dat dan via onze website of stuur mij je cv

en korte motivatie: hrm@jetstone.nl

tel:06-24969461

