Linex is de specialist in kant-en-klare daken, dakkapellen, topgevels, houtskelet bouwwanden en dakramen,
gevestigd in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) en actief sinds 1990. Wij realiseren totaaloplossingen voor onze
opdrachtgevers, waardoor het werk op de bouwplaats aanmerkelijk gemakkelijker en overzichtelijker wordt.
Wij zorgen voor een goed geplande werkvoorbereiding in overleg met aannemer, architect, opdrachtgever en
bewaken proactief het teken- en productietraject. Linex heeft dé oplossing voor ieder project waar een hellend
dak of plat dak op komt, of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat.

Wegens onze sterke groei in de markt zijn wij dringend op zoek naar collega's die ons team
op een professionele, daadkrachtige en vernieuwende manier komen versterken:

PRODUCTIEMEDEWERKER PREFAB DAKEN EN DAKKAPELLEN
Als productiemedewerker werk je samen in een team van ervaren medewerkers aan de productie en
assemblage van complete prefab daken en dakkapellen in onze fabriek in Hulst. Je produceert in teamverband
de elementen en onderdelen conform de aangeleverde technische tekeningen binnen de daarvoor gestelde
tijd.

De taken van een productiemedewerker zijn:








tekening lezen
kaders en binnenbeplating schieten
aanbrengen van klossen en andere constructieve onderdelen
folie en isolatiemateriaal aanbrengen
tengels en panlatten bevestigen
aanbrengen van dakramen
produceren van knieschotten en dakkapellen

Functie-eisen
Wij zoeken enthousiaste mensen die van aanpakken weten en plezier in hun werk hebben. Je hebt een
bouwkundige opleiding VMBO/LTS, bij voorkeur ervaring in de houtbranche, je kunt een technische tekening
lezen, bent in goede lichamelijke conditie en je werkt graag in teamverband. Je bent bij voorkeur woonachtig
in de regio Hulst en fulltime beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een afwisselende baan binnen een snel groeiend, professioneel bedrijf. Het salaris en de
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor de Timmerindustrie. Wij hanteren een 4-daagse werkweek, van
maandag t/m donderdag.

Reageren
Heb je interesse in deze vacature en herken je jezelf in het bovenstaande? Dan ontvangen wij graag je reactie!
Deze kun je, inclusief c.v. richten aan s.vandijk@linexprefabdak.com, t.a.v. mevrouw Sonja van Dijk.
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