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Een
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mensen verwelkomt.
verwelkomt.

MEEWERKEND VOORMAN MEUBELSPUITERIJ
(FULL-TIME)

De afdeling interieur is verantwoordelijk voor het op basis van tekeningen
maken van meubels en overige in- en exterieurdelen van hout, bijvoorbeeld
Alle meubels worden op maat en met de hand gemaakt. Deze meubels
worden behandeld in onze meubelspuiterij en vervolgens ingebouwd aan
boord van de schepen
De meewerkend voorman meubelspuiterij is verantwoordelijk voor het
afwerken van meubels en andere interieurdelen van de schepen. In overleg
wordt bepaald welk verfsysteem en welke applicatietechniek wordt
toegepast. De meewerkend voorman is verantwoordelijk voor het proces,
de planning, de kwaliteit, de afstemming met de meubelmakerij en de inen uitgangscontrole van het meubelwerk.
De nadruk in de functie ligt op de organisatie van het productieproces. De
meewerkend voorman bepaalt grotendeels zelfstandig hoe de planning en
werkverdeling op de afdeling wordt uitgevoerd. Voor het logistieke proces
is er nauwe afstemming met de voorman meubelmakerij.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO opleiding schilderen;
Kennis van verfsystemen;
Duidelijke visie op leidinggeven;
Goede communicatieve vaardigheden;
Overzicht kunnen houden en prioriteiten kunnen stellen;
Oog voor kwaliteit;
Proactieve, gedreven houding;
Daadkrachtige persoonlijkheid;
Ontwikkelingsgerichte instelling.

Interesse:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
Michel Karman (Projectmanager Interieur), tel. 0527-287337.
Heb je belangstelling voor deze vacatures? Stuur dan je CV met een
korte motivatie naar vacatures@royalhuisman.com.

www.royalhuisman.com

