
Van Lier Maatwerk in Interieurs, daar wil jij werken!

Interieurbouwer / meubelmaker FT
Ter uitbreiding van ons team zijn wij opzoek naar een ervaren Interieurbouwer / Meubelmaker. 

Van Lier Maatwerk in Interieurs,
is een ambitieuze interieurbouwer die hoogwaardige interieurs en meubilering vervaardigt voor 
zowel de zakelijke, als particuliere markt. Met ruim 20 jaar ervaring en talloze gerealiseerde 
interieurprojecten, hebben wij een vooraanstaande positie verworven in de wereld van de 
interieurbouw in Nederland en België. 

Wat verwachten we van jou!
Je bent een enthousiaste interieurbouwer met de gedrevenheid om mooi en kwalitatief 
hoogwaardig meubilair en interieur te maken. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband 
werken. Je vindt het leuk om jouw interieur, samen met collega’s, op locatie te gaan installeren. 
Je vindt het prettig om deel uit te maken van een sociale organisatie waarbij collegialiteit een 
belangrijk goed is.  

Wat zijn onze wensen!
• Meerdere jaren ervaring als meubelmaker / interieurbouwer.
• Kennis van materialen en meubelconstructies.
• Kennis en ervaring met het bedienen van houtbewerkingsmachines, elektrische- en   
 handgereedschappen en materialen toegepast in de interieurbouw. 
• Je zult zowel zelfstandig als in teamverband werken afhankelijk van de omvang van een  
 project.
• Je hebt een flexibelel opstelling en kent een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
• Je denkt graag mee in het optimaliseren en ontwikkelen van jouw afdeling. 

Wat hebben wij jou te bieden! 
• Wij bieden jou een prettige werkomgeving met aandacht voor schoon en veilig werken.
• Je maakt deel uit van een team van 35 enthousiaste collega’s die zich inzetten om een  
 hoogwaardige kwaliteit aan interieurs te vervaardigen.
• Een afwisselde werkomgeving door de 4 uiteenlopende bedrijfsdisciplines van moderne tot  
 klassieke interieurbouw (Van Lier Maatwerk in Interieurs, Kinderopvangshop, Skool-ID en   
 Royal Antique Collection).
• Doorgroei mogelijkheden naar een functie met meer verantwoordelijkheden, bij gebleken  
 geschiktheid.

Ben je nog steeds aan het lezen? Dan ben je zeker geïnteresseerd! Stuur dan je CV en 
motivatiebrief vóór 5 maart naar info@vanliergroep.nl t.a.v. Barry Beijnsberger. 
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