
Deze baan wil je! En waarom? Omdat je bij ons kunt samenwerken in een super gezellig team! Box Deuren & Hekwerk is een
klein familiebedrijf, dat gespecialiseerd is in Hörmann garage- en industriedeuren en het produceren, automatiseren en
plaatsen van (design)hekwerk. 

Hoe ziet jouw werkdag er uit?
Dagelijks vertrek je alleen of samen met een collega naar verschillende adressen. De ene keer monteer je een bedrijfsdeur
en snelloopdeur en de volgende dag ga je op pad voor de montage van een dockleveller. Variatie genoeg! Je bent het
aanspreekpunt bij de klant en staat deze te woord. Als je klaar bent, laat je de werkbon digitaal aftekenen via je iPad. Op
naar de volgende taak!

Aan het einde van de werkdag zien we elkaar weer op de zaak. Op vrijdag sluiten we de week onder het genot van een pilsje
(of frisje) en een hapje graag samen af! 

Wat moet je kunnen als montage monteur bedrijfs- en woningbouwdeuren?
We verwachten dat jouw hart sneller gaat kloppen van techniek, maar eigenlijk vinden we het 't allerbelangrijkst wie jij bent
als persoon. We zoeken teamleden die houden van een uitdaging, die hun handen uit de mouw willen steken voor de klant
en die elke dag vol energie en voor hun eigen plezier de bus instappen. Je werkervaring maakt ons niet uit, we leren je graag
het vak!

Wat krijg je ervoor?
Het belangrijkste dat wij je kunnen geven is werkplezier in een fijn team. Je kunt bij ons genieten van je vrijheid en van die
gave bedrijfsbus voorzien van alle gereedschappen. Wil je meer? Bij Box Deuren en Hekwerk heb je de mogelijkheid je te
ontplooien tot een échte deuren specialist! En natuurlijk krijg je er ook nog eens iedere maand een flinke zak duiten voor.

Klinkt goed?
Wil jij aan de slag bij ons en vooral met ons?
Reageer via john@boxdeurenhekwerk.nl of neem contact op via 0497-544944 en vraag naar John Box.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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Box Deuren en Hekwerk. Opent mogelijkheden

Box Deuren & Hekwerk 
zoekt een monteur montage
bedrijfs- en woningbouwdeuren; 
de mogelijkheden zijn eindeloos!
Voor onze vestiging in Bergeijk zijn wij op zoek naar een enthousiaste monteur!


