Garantie op
werkzekerheid
& vaste plann
ing
op lange
termijn!

Gezocht: Plaatsers voor onze
buitenconstructies & woonuitbreidingen
Sinds 1992 is Veranclassic uitgegroeid tot een gerenommeerde producent en leverancier
van kwalitatief hoogstaande en gepersonaliseerde veranda’s, tuinconstructies, carports en
poolhouses in gans België en het Noorden van Frankrijk. Op heden worden er jaarlijks honderden nieuwe buitenprojecten en woonuitbreidingen gerealiseerd.
Vanuit ons centraal gelegen vestiging in Dottenijs, die naast onze kantoren, ons magazijn
& ons productieatelier ook een prachtige overdekte belevingsshowroom van 3.000 m2 herbergt, wordt elk project van A tot Z gecoördineerd & opgevolgd door een enthousiaste
ploeg van 70 werknemers.
Aangezien onze planning rijkelijk gevuld is & omdat wij de wachttermijn van onze klanten
willen verkorten, zijn wij op heden op zoek naar een ervaren, enthousiaste en beresterke
plaatsers voor onze buitenconstructies, woonuitbreidingen en poolhouses.
Wij zijn hierbij op zoek naar plaatsers die in dienstverband of op zelfstandige basis willen
meehelpen aan de realisatie van onze projecten.
Denkt u de persoon te zijn die wij zoeken? Lees dan snel verder!
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Vacature Plaatsers (M/V)
In samenwerking met uw collega’s bent u verantwoordelijk voor de montage van onze
kwalitatief hoogstaande buitenconstructies, woonuitbreidingen en poolhouses. Elk project
wordt geproduceerd en op punt gesteld in onze ateliers te Dottenijs en dient vervolgens
nauwkeurig en vakkundig geïnstalleerd te worden bij onze klanten thuis.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•

U bent een manusje van alles die bereid is de handen uit de mouwen te steken.
U heeft affiniteit met de bouwsector
U heeft ervaring in schrijnwerkerij & de plaatsing van hout & aluminiumconstructies
U kan uitstekend overweg met klein gereedschap
U bent flexibel qua werkuren
U bent vriendelijk en correct in de omgang met onze klanten en uw collega’s
Rijbewijs C of BE is een groot pluspunt
U beschikt over een basiskennis Frans.

Wat bieden wij u?
• Garantie op werkzekerheid en vaste planningen op lange termijn
• Een boeiende functie binnen van een snelgroeiende onderneming.
• De kans tot zelfontplooiing en de ruimte om initiatieven te nemen in een familiaal
bedrijf waar een positieve groepsgeest heerst.
• Een uitgebreid, kwalitatief hoogstaand en duurzaam productgamma.
• De garantie op een aangepaste interne opleiding en begeleiding zodanig u op korte
termijn een loyale en inzetbare collega wordt.
• De aandacht voor bijscholing om uw productkennis up-to-date te houden.
• U kan zowel in dienstverband als op zelfstandige basis aan de slag bij ons
• Als u verkiest om in dienstverband voor ons te werken, voorzien wij een aantrekkelijk
en competitief salaris in lijn met uw ervaring
• Als u op zelfstandige basis voor ons werkt, factureert u uw gepresteerde uren
en bieden wij u de mogelijkheid om in overleg met ons uw dagen te kiezen en
bijgevolg te bepalen of u voltijds of deeltijds voor ons werkt.

Interesse?
Is deze functie op uw lijf geschreven en bent u de persoon die wij zoeken?
Stuur dan snel uw recentste curriculum vitae en uw begeleidende motivatiebrief per
mail naar jobs@veranclassic.be of per post naar Ostyn Facilities NV t.a.v. Tony Vandoorn,
Jacquetboslaan 1, 7711 Dottenijs.
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