Zager productie
Gewenst aantal uren

32-37 uur

Opleidingsniveau

LBO / MBO

Functiegroep

productiemedewerker

Contractsoort

Vast

Branche

Bouw

Dienstverband

Fulltime

Zager
Voor de divisie bouw bij Corbeel & Greven Natuursteen zijn wij op zoek naar een zager, voor onze CNC
zaagmachine
Als natuursteenbewerker / productiemedewerker ga je aan de slag in de werkplaats samen met je collega’s.
Jij gaat je bezighouden met het verwerken en bewerken van natuursteen tot een kant-en-klaar product,
zodat je collega’s deze kunnen monteren en afleveren bij de klant. Bij je werkzaamheden hoort o.a. het
bedienen van een 5-assige CNC zaag.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor logistieke en lichte administratieve werkzaamheden. Het is een
afwisselende functie; vandaag ben je bezig het maken van een keukenblad, morgen zaag je voor 15
woningen aan vensterbanken op maat.

Wat verwachten wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Jij hebt een LBO/MBO werk- en denkniveau
Jij hebt affiniteit met computers
Jij hebt kennis / ervaring van de bouw.
Jij bent leergierig en staat open om meerdere machines / bewerkingen te leren bedienen
Bereid om de handen uit de mouwen te steken
Je bent nauwkeurig en kunt denken in oplossingen.

Wat hebben wij te bieden?
•
•
•
•
•
•
•

Werken in een leuk, ervaren en gezellig team
Een prettig informele werksfeer
Een baan voor lange termijn
Afwisselende werkzaamheden
Werken met de meest moderne gereedschappen en machines
Een aantrekkelijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO Afbouw
Natuursteenbedrijf
Aantal uren in nader overleg bespreekbaar.

Je komt te werken bij organisatie die volop in beweging is en inzet op groei. Het team is collegiaal en hecht,
waar de betrokkenheid groot is en waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

Bedrijfsprofiel
Corbeel & Greven Natuursteen is ontstaan en groot geworden als twee familiebedrijven met een jarenlange
historie in het bewerken van natuursteen. Na een aantal overnames is Corbeel & Greven Natuursteen
inmiddels onderdeel van de Wessels Groep.
Met de modernste machines en technieken produceren zij een breed pakket aan producten voor de
afbouwsector, zoals werkbladen, vensterbanken, raam- en deurdorpels. Daarnaast is Corbeel & Greven
Natuursteen een begrip in deze regio wat betreft urn- en grafmonumenten.
Voor meer informatie over het bedrijf kijk op www.corbeel-greven.nl

