
 

 

Heutink Productiepartners ontwikkelt en produceert al bijna 25 jaar meubilair voor de kinderopvang 
en het onderwijs in Nederland en België. We hebben alle disciplines van het productieproces in eigen 
huis en verzorgen ook de levering, plaatsing, montage en de oplevering van de inrichtingsprojecten. 
Wij zijn onderdeel van de bekende familiebedrijf Heutink groep en zijn gevestigd in Huissen. Met een 
team van ruim 60 medewerkers, maken we kwalitatief, duurzaam, modulair en circulair meubilair.  

Voor onze Meubelmakerij zijn we op zoek naar: 

Ervaren Meubelmaker 

Jouw functie 
Tijdens je werk ben je voornamelijk te vinden in de afdeling Meubelmakerij in Huissen, waar 
je verschillende werkzaamheden uitvoert. Je vervaardigt samen met collega’s diverse 
meubelstukken, zoals tafels, kasten, boxen, banken en kinderbedjes. Naast standaard 
meubilair, vervaardig je ook specials en maatwerk meubilair. Je moet in staat zijn om 
problemen met het uitvoeren van complexe opdrachten te tackelen, door samen te werken 
en te denken in oplossingen. 

Wat verwachten we van een ervaren meubelmaker 

o Een MBO opleiding en/of ruime ervaring in de meubelindustrie of interieurbouw 
o Technisch inzicht en affiniteit met onderwijs- en kinderopvang meubilair  
o Technisch inzicht 
o Eigen initiatief 
o Liefde voor nauwkeurig en gestructureerd te werken 
o Een redelijke beheersing van de Nederlandse taal 

Heb je onlangs je opleiding als Meubelmaker/interieurbouw afgerond, maar ben je dus nog 
wat minder ervaren? Ben je wel super gemotiveerd en leergierig. Twijfel dan niet en neem 
dan ook contact met ons op om de werkmogelijkheden te bespreken. 

Wat bieden wij? 

o Een marktconform salaris voor de meubelindustrie en interieurbouw branche 
o We zijn lid van het CBM en volgen de CAO voor de branche  
o Een jaarcontract met de intentie dit om te zetten in een arbeidscontract voor 

onbepaalde tijd 
o Een fijne werksfeer waar binnen je in een klein team aan de opdrachten werkt 
o Een medewerkersvereniging die regelmatig leuke activiteiten organiseert  
o Elke week vers fruit 

Lijkt het je leuk om bij Heutink productiepartners de mooiste onderwijs- en kinderopvang-
meubels te maken? Ben je enthousiast geworden? Dan komen we graag met jou in contact! 
Stuur je CV of contactgegevens naar HR@HPPH.nl. Een bericht sturen naar 06 51022716 mag 
ook. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
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