Vacature plafondplaatser / monteur

Sinds 1971 is Interalu actief op de markt met metalen plafonds en in België is Interalu marktleider
voor klimaatplafonds. Als familiebedrijf hebben we veel aandacht voor klantgerichtheid, innovatie en
duurzaamheid. We produceren met eigen groene stroom en maken maximaal gebruik van
milieuvriendelijke productietechnieken. Naast de hoofdzetel in Antwerpen heeft Interalu vestigingen
in Luxemburg, Nederland en Frankrijk.
En we blijven groeien. Daarom willen we uitbreiden en zijn we op zoek naar een gedreven
PLAFONDPLAATSER / MONTEUR
metalen (klimaat)plafonds
Wat houdt dat in?
Als plafondplaatser plaats je metalen Interalu (klimaat)plafonds. Deze worden toegepast in alle types
utiliteitsgebouwen: kantoren, ziekenhuizen, scholen, winkels, zwembaden, overheidsgebouwen enz.
Zijn we op zoek naar jou?
Het antwoord is ‘ja’ als je
• ervaring hebt in het monteren van metalen plafonds.
• technische tekeningen kunt lezen zodat je je werk correct kunt uitvoeren.
• flexibel bent en geen 9 tot 5 mentaliteit hebt.
• bereid bent om te leren.
• kunt samenwerken maar ook zelfstandig opdrachten kunt uitvoeren.
• werkinstructies nauwkeurig opvolgt en resultaatgericht bent.
• voldoende Nederlands en Frans spreekt en begrijpt om te communiceren op de werkvloer.
• beschikt over een rijbewijs B.
• in de regio Gent – Wetteren – Aalst woont.
• een studierichting bouw of schrijnwerkerij volgde. Als is dit geen must, heb je ervaring in het
plaatsen van metalen (klimaat)plafonds dan vinden wij dat net zo interessant.
Wat krijg je ervoor terug?
Voor deze afwisselende job krijg je bij Interalu de ruimte om je werk op jouw manier te organiseren.
In een aangename werksfeer en dito omgeving.
Wil je je kans wagen?
Stuur dan meteen je motivatiebrief met cv naar jobs@interalu.eu. Je kandidatuur wordt discreet
behandeld.
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