Uitvoerend projectverantwoordelijke met ambitie
Alpha Design te Willebroek is een vooraanstaand bedrijf in de productie en plaatsing van meubelen
op maat: keukens, vestiaires, ingemaakte kasten, bibliotheken, TV- en media meubelen enz.
We zijn gestart in ’97 en hebben vooral in het hogere segment een stevige reputatie opgebouwd,
mede dankzij partnerships met gerenommeerde architecten. We maken het verschil op vlak van
materiaalkeuze, vormgeving en technologie. Onze machines zijn CNC gestuurd, ondersteund door
state of the art software. Alle werkprocessen zijn volledig geautomatiseerd en gemonitord en we
doen alles in eigen beheer (ontwerp, verkoop, planning, productie, logistiek en plaatsing). Zo kunnen
wij een uitzonderlijk afwerkingsniveau aanbieden.
Om onze sterke groei te ondersteunen, zoeken wij een uitvoerend projectverantwoordelijke met
ambitie
•
•
•
•
•

Plaatsing van de afgeleverde meubelen met zin voor kwaliteit en afwerking
Aansluiten van sanitair, elektriciteit, afvoeren
Doorgeven van benodigdheden ifv afwerking bvb. paslatten
Afwerken van de plaatsing, afkitten indien van toepassing
Opruimen en schoonmaken van de werf

Profiel
• Je bent punctueel en hebt zin voor afwerking
• Je hebt een verzorgd voorkomen, spreekt vloeiend Nederlands, straalt vertrouwen uit naar
klanten
• Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband
• Je kan vlot bouwplannen en tekeningen lezen en interpreteren
• Je fysiek is goed, je bent sterk genoeg om kasten en keukenbladen mee uit bestelwagen te laden
• Je hebt een basiskennis van sanitair en elektriciteit: inductievuur aansluiten, sifons plaatsen enz
• Een eerste ervaring in plaatsen van keukens, algemene renovaties of schrijnwerkerij is een
pluspunt
• Je hebt een rijbewijs B

Wij bieden
• Een job met pit: steeds afwisselende projecten voor veeleisende klanten
• De ondersteuning van een sterk team met een decennialange ervaring in de sector
• Een verloning die meegroeit zolang jij blijft groeien in het neerzetten van uitmuntende prestaties
• Interessante doorgroeimogelijkheden voor mensen met ambitie

Deze vacature wordt begeleid door Dhr. Kurt Luyckx van Mercurius Advies
Mailadres: kurt@mercurius-advies.be
GSM: 0476 72 71 74

