Voor de verdere uitbouw van Covarte, onze gloednieuwe en hoogtechnologische
fabriek in steenverwerking zijn wij op zoek naar

AFWERKER (NATUUR)STEENVERWERKING (M/V)
je functie
Je werkt zowel machinaal als manueel aan natuursteen en keramische platen. Na passage op de brugzaag, waterjet
en CNC machines moeten deze nog worden gepolierd, verzoet, verlijmd, geschuurd, … voordat ze naar onze klanten
verzonden kunnen worden. Als laatste schakel in de keten hecht je veel belang aan de kwaliteit van je stukken. De
afdeling waarin je terecht komt is nog in volle evolutie en bied dan ook kansen op groei in horizontale en verticale zin.

je profiel
•
•
•
•

Algemene kennis van het afwerken van natuursteen en keramiek
Technisch onderbouwd: zelfstandig plannen kunnen lezen m.b.t. het maken van keukenbladen, 			
trappen, gevels, tabletten, …
Ervaring als schrijnwerker of als carrosserie medewerker is een absolute meerwaarde
Je hebt interesse in techniek en je bent bereid de verschillende machines aan te leren

je attitude
•
•
•
•
•

Positieve ingesteldheid en grote zin voor verantwoordelijkheid
Zelfstandig, kwalitatief én nauwkeurig werken
Oog voor detail, je bent gemotiveerd en leergierig
Je respecteert de veiligheidsregels
Dagwerk maar door groei bestaat de mogelijkheid om over te gaan naar een ploegenstelsel

ons aanbod
Je komt terecht in een gloednieuwe en hoogtechnologische productieomgeving en bouwt mee aan de verdere groei
van deze onderneming. Je krijgt een marktconform loon aangevuld met extra legale voordelen zoals maaltijdcheques,
groeps- en hospitalisatieverzekering. Een doorgedreven opleidingsperiode wordt voorzien voor deze functie
vol afwisseling. Een verantwoordelijke, uitdagende en leerrijke job in een gezond én ambitieus 100% Belgisch
familiebedrijf.

interesse?
Wil jij samen met ons de fundamenten leggen voor de toekomst van Covarte? Stuur dan je CV met motivatiebrief ter
attentie van Elke Paulissen, e-mail: vacature@covarte.be of elke.paulissen@coeck.be.
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