Metaplex is al vele jaren de referentie in het bewerken van de meest uiteenlopende soorten
kunststoffen volgens de wensen van klanten. Of het nu gaat over verspanende bewerkingen op
CNC-machines, plooien, verlijmen, lassen, monteren of polijsten van kunststoffen, Metaplex
beheerst deze allemaal en kan daardoor als een one-stop-shop voor haar klanten optreden. Wij
werken voor uiteenlopende klanten in diverse sectoren; zoals industrie, bouw, interieur,
winkelinrichting en reclamesector. Onze product portefeuille is dan ook zeer breed en strekt
zich uit van unieke stukken tot grote volumes voor industriële spelers waar Metaplex “just in
time” levert over heel Europa.
Om met ons mee verder te groeien zijn wij op zoek naar een:

Schrijnwerker montage & assemblage (m/v)
Jouw functie:
Jij assembleert en monteert verschillende onderdelen tot een afgewerkt product. Hiervoor krijg
je de nodige onderdelen aangeleverd vanuit de bewerkingsafdeling of jij verzaagt deze zelf op
de juiste maat. Je gebruikt zowel mechanische als lijmverbindingen en weet zo unieke stukken
en vormen te maken. Je bent daarbij zeer nauwkeurig en streeft steeds naar een uitmuntende
kwaliteit.
Door je ervaring heb je een goed inzicht in het efficiënt op maat produceren en kan je op termijn
ook de sales ondersteunen om snel scherpe offertes op te maken.
Je werkt zelfstandig en begrijpt als geen ander het belang van orde, netheid en correctheid.
Jouw profiel:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt minstens 5 jaar ervaring, bij voorkeur in een kunststofverwerkend bedrijf of een
schrijnwerkerij
Je hebt een breed technisch inzicht en werkt graag met zowel machines als met je
handen
Je kan planlezen
Nauwkeurige en efficiënte uitvoering staan bij jou centraal
Je werkt graag in team, maar weet evenzeer zelfstandig oplossingen uit te werken
Je hebt een hands-on mentaliteit
Je beheerst de gangbare Office toepassingen
Uitstekende kennis van het Nederlands

Wij bieden je:
▪
▪
▪
▪
▪

Een creatieve en afwisselende job binnen een sterk groeiend bedrijf
De vrijheid om zelfstandig te werken en een brede verantwoordelijkheid op te nemen
Een opleiding op maat om je helemaal wegwijs te maken in de wereld van
kunststofverwerking
Een bedrijfscultuur waar we kiezen voor een hecht team waarmee we samen resultaten
halen en persoonlijk verantwoordelijkheid nemen
Een interessant salarispakket met extralegale voordelen gebaseerd op verworven
ervaring en verantwoordelijkheden.

Heb jij zin om eens te komen praten?
De koffie staat hier altijd klaar. Neem snel contact op en mail ons je CV met een korte inleidende
mail als motivatie/intro naar Sven Danneels: sven@metaplex.be.
Wij behandelen jouw sollicitatie in alle discretie.

