Van Lier Maatwerk in Interieurs, daar wil jij werken!

Meewerkend voorman FT
Ter uitbreiding van ons team zijn we opzoek naar een meewerkend voorman. In deze functie
ben je verantwoordelijk voor onder andere aansturing, planning en coördinatie van productie en
montage. Werkzaamheden die onder meer voorkomen zijn:
•
•
•
•
•
•

Bevoorraden van de productie en tijdig herbevoorraden;
Signaleren en voorkomen van vertragingen in het productieproces;
Sparringpartner en schakel tussen werkvoorbereiding en productie;
Overleggen met diverse afdelingen zoals het leiden van werkoverleggen;
Het maken en communiceren van zorgvuldige planningen tijdens montage;
Opleveren van het montagewerk op locatie.

Indien de gelegenheid er is werk je zelf mee in de productie en/of montage. Op deze manier
werken we samen aan een hoogwaardig product naar de wensen van de klant.
Wat zijn onze wensen
• Je beschikt over een relevante opleiding op MBO of HBO niveau;
• Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
• Je kunt middels een helicopterview projecten van A – Z overzien;
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
Wie zijn wij?
Van Lier Maatwerk BV is gespecialiseerd in het realiseren van complete interieurs en meubilering
voor zowel zakelijke, als ook particuliere opdrachtgevers uit Nederland en België. Het bedrijf is
onderverdeeld in een aantal afdelingen en handelsmerken. Hierbij worden specifieke kwaliteiten
gecombineerd voor het realiseren van passende inrichtingen.
Van Lier Maatwerk BV is met interieurwerkzaamheden actief in zowel de zorg-, onderwijs-, retail
en utiliteitsbouw. Ook vervaardigt de organisatie kwaliteitsmeubelen voor de kinderopvang en
het basisonderwijs. Daarnaast vertegenwoordigt Van Lier Maatwerk BV meerdere exclusieve
meubellijnen in massief houten stijlen.
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 38 enthousiaste collega’s die zich inzetten om een
hoogwaardige kwaliteit aan interieurs te vervaardigen.
• Een afwisselde werkomgeving door de 5 uiteenlopende bedrijfsdisciplines van moderne tot
klassieke interieurbouw (Van Lier Maatwerk in Interieurs, Kinderopvangshop, Skool-ID, Monde
en Royal Antique Collection).
• Een uitdagende en afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid.
Ben je nog steeds aan het lezen? Dan ben je zeker geïnteresseerd! Stuur dan je CV en
motivatiebrief naar info@vanliergroep.nl t.a.v. Barry Beijnsberger.
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