
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 bent stressbestendig en kunt denken in oplossingen.
Je hebt een representatief voorkomen en veel verantwoordelijkheidsgevoel.
Je beschikt over een hoge zelfredzaamheid en je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit.
Ervaring in de keukenbranche en affiniteit met digitale apparatuur 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 onze eigen vrachtwagens bij magazijnen van onze klanten. Maar een deel wordt ook door onze
eigen monteurs gemonteerd op locatie.
Als werkbladen-monteur kom je dagelijks bij mensen over de vloer die (meestal via een keukendetaillist) zo’n
werkblad van Jetstone hebben besteld. Soms ga je daar naartoe om de exacte maatvoeringen te meten, maar
het grootste deel van je functie bestaat uit het verzorgen van nauwkeurige montages bij die klanten.
Dankbaar werk, want als je klaar bent met je werk, zorgt dat doorgaans voor een grote glimlach bij de klant.
Zijn keuken is ineens een mooi totaalplaatje geworden!
 
Hoe kom je het beste tot je recht in deze functie?

Wie zijn wij?
Jetstone is een toonaangevende producent van luxe werkbladen, gevestigd in Deurne. Onze internationale
klantengroep weet dat ze voor prachtig maatwerk bij ons aan het juiste adres zijn. We groeien al jaren gestaag
en we blijven investeren. In 2023 willen we bijvoorbeeld een nieuw pand van 16.000m2 openen ter uitbreiding
van onze faciliteiten.
Werken bij Jetstone betekent samenwerken, maar zeker ook samen lachen. Niet alleen tijdens het werk, maar
zeker ook bij de talloze gezellige feestjes en uitstapjes. We hebben een fijne, gezonde werkomgeving waar je je
talenten kunt benutten. En we investeren graag in een lange termijn relatie met onze medewerkers; niet voor
niets hebben we jaarlijks diverse jubilarissen in ons midden ;)
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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
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