Vacature arbeider binnenhuisafwerking/ dakwerken
Functiebeschrijving
Firma J/Wyckhuys is een klein familiaal bedrijf. We staan voor kwaliteitsvolle
interieurafwerking. We gaan voor kleine en grote projecten. Zowel renovatie van huizen
als afwerking van nieuwbouw behoren tot onze taken: van afbraak tot opbouw.
Onlangs hebben we ons takenpakket ook uitgebreid met dakwerken.
Voor de vacature ben ik op zoek naar een gemotiveerde kandidaat met veel goesting om
aan de slag te gaan.
Heb je graag veel afwisseling in je job? Werk je ook graag eens binnen? Bij ons werk je niet
binnen de 4 muren van een bedrijf, maar krijg je steeds een nieuwe uitdaging op een andere
werf.
Bezoek onze website om een beeld te krijgen van onze realisaties en jobinhoud:
www.j-wyckhuys.be

Jobgerelateerde competenties
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gyproc plaatsen en afwerken
Binnenschrijnwerk: plaatsen van deuren, trappen
Maatwerk: dressings, kasten op maat
Vloerbekleding: laminaat, parket
Inrichten van zolders en isoleren
Dakwerken: dakconstructie, dakkapellen, dakpannen
Je staat open voor andere specifieke werkzaamheden eigen aan renovaties:
uitbreken van vloeren, afbreken van plafonds, ondersteuning bij schilderwerken..
Kennis van schilderen is niet vereist.
Je hebt geen schrik van fysiek inspannend werk
Je kan je iedere dag zelfstandig verplaatsen naar bedrijfslocatie in Zwevezele of naar
de opstapplaats.

Persoonsgebonden competenties
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een nauwkeurig werker
Goede basishouding: vriendelijk in de omgang, eerlijk, respectvol
Je kan zowel zelfstandig als in een team vlot werken
Leergierig zijn en beschikken over leervermogen
Regels en afspraken nakomen
Je bent altijd stipt
Flexibel ingesteld

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Je komt terecht in een bedrijf met een leuke werksfeer en een gevarieerd
takenpakket
Je krijgt leerkansen en wordt ondersteund door de werkgever op de werkvloer
Een voltijdse tewerkstelling, met ingang ten laatste op 1/7/21
Je krijgt een contract van 3 maanden aangeboden. Na positieve evaluatie wordt dit
verlengd.
Goede verloning volgens de barema’s in de bouwsector
Vervoer naar de werven gebeurt samen met de werkgever

Profiel
•

•
•
•

Je beschikt over een diploma
BSO houtbewerking
TSO houttechnieken
Of je hebt ervaring in de sector
Ervaring is een pluspunt, maar niet vereist
Je beschikt over een rijbewijs of bezig met een opleiding om rijbewijs te behalen

Hoe solliciteren
Solliciteren via mail naar jurgen.wyckhuys@telenet.be

