De meest gave vakantiejob vindt je bij Heutink in Huissen!

Vakantiekracht Meubelmakerij
Bij Heutink kun je in de zomermaanden lekker de handen uit de mouwen steken en ons
helpen bij het maken van mooie en duurzame meubels voor de kinderopvang, basis- en
middelbare scholen. Je gaat werken in een goede en veilige werkomgeving en komt in een
gedreven hardwerkend team meubelmakers, die altijd kwaliteit en op tijd willen leveren.
Jouw functie...
Je komt te werken in de afdeling waar we de meubels opbouwen. Daar maken we van
onderdelen die we in onze machinale houtbewerking frezen, zagen en boren, onder andere
tafels, kasten, boxen, banken, kinderbedjes en nog veel meer.
Vakantiekrachten bij Heutink…
o Hebben 2 rechterhanden, zijn bijdehand te noemen en kunnen niet stil zitten
o Willen graag leren en vinden het fijn om iets goeds en moois te maken
o Werken graag samen in een team en houden van een lolletje
Wat we vragen…
o Je kunt fulltime of enkele vaste dagen per week werken in de periode juni / juli /
augustus. We verwachten dat je minimaal 3 weken aangesloten beschikbaar bent.
o Je hebt een flexibele werkinstelling en bent altijd bereid een stapje meer te doen als
dat even nodig is
o Je bent de Nederlandse taal voldoende machtig om veiligheid- en werkinstructies en
bedrijfsrichtlijnen goed te begrijpen
Wat bieden wij?
o Het betreft een vakantiebaan in de dagdienst – maandag t/m donderdag zijn de
werktijden van 7.30 tot 16.15 uur en op vrijdag 7.30 tot 15.00 uur
o Een leuke en veilige manier om extra vakantiegeld te verdienen
o Een mooi, betrokken en gedreven team collega’s, die ook van een lolletje houden
o Een keurige arbeidsovereenkomst en een uurloon dat past bij je leeftijd
Lijkt het je leuk om bij Heutink productiepartners de mooiste onderwijs- en kinderopvangmeubels te maken? Ben je enthousiast geworden? Dan komen we graag met jou in contact!
Vertel in een kort briefje wie je bent, welke opleiding je volgt en waarom het je leuk lijkt
om in jouw vakantie meubels te gaan maken en stuur dat snel op naar:
HR@heutinkproductiepartners.nl

