Heutink Productiepartners is een deskundige en betrouwbare partner bij het ontwikkelen,
produceren en inrichten van slimme leer - en werkomgevingen binnen de kinderopvang, het
primair- en voortgezet onderwijs . Met een team van ongeveer 60 medewerkers maken we
hoogwaardige producten en projecten die vanzelfsprekend voldoen aan alle wet- en regelgeving
en ergonomische eisen. Daarnaast zijn we gewend om maatwerk te leveren op het g ebied van:
uitvoering, materiaalkeuze en kleur. Heutink Productiepartner is onderdeel van de Heutink
groep en gevestigd in Huissen.
In verband met verdere uitbreiding en professionalisering van onze (buitendienst) monteurs
zijn wij op zoek naar versterking. Ben jij onze nieuwe collega?

Monteur buitendienst
(m/v, fulltime)
Je werkzaamheden
Als Monteur in de buitendienst ben je verantwoordelijk voor het monteren van standaard en maatwerk
meubilair bij onze klanten. Je bent klantgericht ingesteld en geeft hoge prioriteit aan de tevredenheid van de
klant. Als monteur ga je samen met je collega of alleen de weg op naar (meerdaagse) projecten verspreid over
heel Nederland. Binnen deze functie houd je ervan om fysiek werk te doen. Ook voer je onderhoud en
reparatiewerkzaamheden uit.
Jij..








hebt een mbo werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding als meubelmaker / interieurbouwer
bent communicatief vaardig want je met immers het visitekaartje van ons bedrijf
bent in het bezit van een rijbewijs
Hebt technische handvaardigheden; ervaring in meubel- of interieurbouw is hierbij een pré
nauwkeurigheid en kwaliteit staan bij jou hoog in het vaandel
hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
bent leergierig ingesteld

Functie-eisen…
 zelfstandig en goed in teamverband kunnen werken
 flexibele werkinstelling
 kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel
Wij bieden jou..
 een salaris conform de CAO van de Meubelindustrie
 een fijne werksfeer, waarin je in een klein hecht team werkt
 een afwisselende baan, zowel samenwerken met collega’s als bij de klant op locatie
Meer informatie en solliciteren!
Kijk voor meer informatie op www.heutinkproductiepartners.nl
Ben je enthousiast geworden? We komen graag met jou in contact! Stuur jouw CV naar hr@heutink.nl

