Stolker Glas, glashard de snelste
Voor de afdeling productie in Ede zijn wij op zoek naar een enthousiaste medewerker met
een vmbo werk- en denkniveau richting techniek

Assemblagemedewerker (1,0 fte)
De functie
Het assemblageteam bestaat uit een kleine groep medewerkers, die samen zorgt voor de
productiewerkzaamheden bij de assemblagelijn.
Als assemblagemedewerker ben je verantwoordelijk voor het samenbouwen van ruiten. Je
zet de ruiten op de lijn en bouwt deze samen. Daarnaast controleer je de ruiten op
afmetingen en eventuele beschadigingen. Het is daarbij belangrijk dat je zeer nauwkeurig
werkt en zorg draagt voor de kwaliteit van het product. Je hebt contact met je collega's van
de snijstraat. Je vindt het geen probleem wanneer je gevraagd wordt om over te werken.
Je wilt graag opgeleid worden tot allround assemblagemedewerker, zodat je alle
werkzaamheden bij de assemblagelijn kunt verrichten (zagen, buigen, werken met een
kitrobot). Eventueel is het mogelijk om op termijn door te stromen naar de snijstraat.
Jouw profiel





VMBO Technische richting
Nauwkeurig, initiatief nemend en zelfstandig
Flexibel en gemotiveerd
Goede omgangsvormen

Wij bieden
Stolker Glas biedt een uitdagende, interessante en zelfstandige functie met een gevarieerd
takenpakket. Je kunt jezelf bewijzen want er is ruimte voor initiatief en eigen ontwikkeling. Je
kunt een bijdrage leveren aan de verdere groei van deze informele organisatie. Collegialiteit
en betrokkenheid staan hier centraal.






Een uitdagende functie voor 40 uur per week
Start op basis van een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast
Marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring
38 vakantie- en adv dagen (op fulltime basis)
Een 2/3 tegemoetkoming in de pensioenvoorziening

Jouw reactie
Belangstellenden kunnen hun cv en motivatie sturen aan Karen Hofland via
vacature@stolkerglas.nl.
Wil je eerst meer informatie over bovenstaande functie? Bel naar 030-2855400.
Onze organisatie
Stolker Glas verwerkt en levert sinds 1985 isolatieglas, vlakglas en beglazingsmaterialen en
is daarnaast bekend van de innovatieve merken Monuglas® en InBlindz®. Vanuit onze
productielocaties in Nieuwegein en Ede maken we de belofte naar onze klanten dagelijks
glashard. Standaard leveren wij binnen enkele werkdagen en in spoedgevallen binnen acht
uur. Dit is uniek in de markt. Daarnaast nemen we de tijd voor onze klanten én werknemers.
Stolker Glas investeert dan ook continu in productinnovatie en kennisontwikkeling.
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