Ervaren vloerenlegger – Word jij
onze nieuwe vakman?

€2.400 - €3.000 o.b.v. ervaring
Veghel

Ben jij een ervaren vloerenlegger en weet je veel over
kwaliteitsvloeren in hout, laminaat en pvc? Dan is BaanTreffers op
zoek naar jou! Bij een match van beiden kanten kom je snel bij de
opdrachtgever in dienst.
Functieomschrijving

Met meer dan 60 jaar aan ervaring is dit bedrijf een begrip in de
regio. Met puur vakmanschap leveren zij maatwerk in het midden- en
hogere segment. Het gehele traject, van zagen tot schuren en van
kleuren tot leggen, doen zij zelf. Klanten (met name particulier)
kunnen er terecht voor parketvloeren, planken vloeren, pvc en
laminaat. Naast het leggen van vloeren doen ze ook renovatie en
onderhoud van vloeren.
Als vloerenlegger…
… start je dag om 7.15 uur en zul je onder het genot van het
welbekende ‘koffie-momentje’ de dag doorspreken met je collega’s.
Hierna vertrek je met een bus vol materialen richting de klant om
écht aan de slag te gaan. Om 16.00 uur ben je terug op kantoor en
zit jouw werkdag er alweer op.
… bestaan je werkzaamheden uit het voorbehandelen van diverse
ondergronden. Denk aan het voorlijmen van dekvloeren, egaliseren van
werkzaamheden en opruwen en voorbehandelen van tegelvloeren.
Verder leg je houten, laminaat en pvc vloeren in verschillende
patronen: stroken, visgraat of de Hongaarse punt. Een andere taak is
het renoveren van nieuwe en bestaande trappen en vloeren. Denk
hierbij aan het vernieuwen van stukken naar aanleiding van

waterschade, maar ook het opnieuw schuren en behandelen van
bestaande vloeren. Ten slotte zal je
allerhande vloerafwerkingen plaatsen, zoals plintwerk en het
insnijden van droogloop matten.
… werk je vooral bij klanten thuis. Verder zul je bijspringen in het
behandelen en voorbereiden van nieuwe vloeren in
de spuiterij en werkplaats. Afhankelijk van de drukte kun je daar
afwisselend worden ingezet. Hierdoor ben je dus echt onderdeel van
het gehele proces.
… ga je, afhankelijk van je ervaring en
kennisniveau, zelfstandig opereren of met een gezellig team van
collega’s op pad. Jouw team aan collega’s is super divers, de
leeftijd ligt tussen de 16 en 60 jaar en de ervaring varieert van
leerling tot vakspecialist.
… wonen alle klanten in een straal van 50 km en hoef je dus geen
lange afstanden te overbruggen.
Functie-eisen

Je bent 37 uur per week beschikbaar (maandag t/m vrijdag).
Je hebt al ervaring als vloerlegger óf interieurbouw.
Je bent in het bezit van rijbewijs B.
Je bent fysiek goed in orde, aangezien je veel loopt en planken
en soms machines moet sjouwen.
Je hebt een vlotte babbel en bent beleefd, zodat jij klanten op
locatie goed te woord kan staan. Voor dit klantcontact is het
ook belangrijk dat jij er netjes en verzorgd uitziet.
Je hebt een goed technisch inzicht en je bent
oplossingsgericht, zodat alle wensen van de klanten kunnen
worden gerealiseerd.
Je werkt secuur en je hebt oog voor detail, zodat altijd de
hoogste kwaliteit kan worden gegarandeerd.
Je beheerst de Nederlandse taal goed.
Jouw werkgeluk (& arbeidsvoorwaarden)

Je komt te werken in een kleine, stabiele organisatie met korte
lijntjes waarbij de liefde voor het vak en het product voorop
staat.
Je ontvangt een eigen tablet waarop alle projecten worden
gedocumenteerd en gefotografeerd.
Als leerling-vloerenlegger zul je de kneepjes van het vak leren
van enthousiaste en ervaren collega’s. Daarnaast worden er door
alle collega’s diverse cursussen bijgewoond om te blijven
ontwikkelen. Er wordt dus echt in jou geïnvesteerd.
Je krijgt een zeer veelzijdige en zelfstandige functie met
eigen verantwoordelijkheden.
Je zult boven marktconform uitbetaald krijgen. Het exacte
salaris wordt ‘aan tafel’ bekeken, afhankelijk van o.a.

ervaring. Maar om je een indicatie te geven; €2.400 – €3.000.
Een baan voor de lange termijn waarbij je snel bij de
opdrachtgever in dienst treedt.
Nieuwsgierig?

Ben je enthousiast? Dan horen we graag van je! Stuur ons een mail
naar info@baantreffers.nl of bel gerust naar 0413 – 747 163.

Sluisstraat 29 – 5462 CA – Veghel
0413 747 163 – info@baantreffers.nl

