VACATURE : zandstraler
Over De Bruyn NV
Lakkerij De Bruyn is een sterk groeiende en creatieve organisatie die actief is in het beschermen en kleur geven
aan de producten van onze klanten. Dit zijn typisch industriële bedrijven uit bouwindustrie, machinebouw, transport
en dergelijke meer. Al meer dan 37 jaar bouwden we een heel goede reputatie op in binnen- en buitenland.
Werken bij De Bruyn betekent samenwerken, uitdagingen aangaan, bijleren, regelmatig nieuwe dingen mogen
doen, kansen grijpen die voorbij komen, oplossingen bedenken en continu beter proberen te doen. Dit samen met
de rest van het team van ongeveer 20 medewerkers.
Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons team te
komen versterken als:

Zandstraler (38h)
Wat houdt het werk in?
Je gaat zelfstandig onderdelen van de klanten zandstralen met behulp van manuele tools en machines. Dit wordt
gedaan om roest en andere mogelijke vervuiling van de onderdelen van de klanten te halen. Dat is een cruciale
stap om nadien met de juiste kwaliteit verf te kunnen aanbrengen.
Wat zijn de verantwoordelijkheden?







Producten voorbereiden en ophangen
Producten stralen met behulp van machine of met straalpistool
Tools en machines goed onderhouden en schoonmaken
Cabine onderhouden en schoonmaken
Gebruik de juiste beschermingsmiddelen en kledij

Wat bieden wij jou?







Marktconform salaris volgens jouw ervaring en capaciteiten
Opleidingen en trainingen
Een leuk team om mee samen te werken
De mogelijkheid jouw uren flexibel in te delen
De juiste tools en beschermende kledij

Deze functie vereist van jou:

 Vooral veel zin om deze job uit te voeren zowel kwalitatief als met voldoende output
 Zin om bij te leren via opleidingen en directe feedback
 Zelf ook bijdragen aan de verbeteringen in het bedrijf
Zijn dit jouw kwaliteiten?






Liefst enige ervaring met dit vak, maar dit is geen must
Nauwkeurigheid
Goede fysieke conditie
Goed op jezelf kunnen werken op continu tempo

Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV naar:
Lakkerij De Bruyn, ter attentie van Katrien Beerten, Nijverheidsstraat 32, 2390 Malle
of mail naar info@debruyn.be
Ook voor vragen kun je bij mevrouw Beerten terecht: +32 3 309 07 01
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.debruyn.be

