Voor Glas-LinQ Meppel zoeken wij een

Glaszetter (M/V)
Fulltime, 40 uur
Glas-LinQ is een onafhankelijke glashandel met jarenlange glaskennis, zo hebben wij de mogelijkheid om de producten
van alle mogelijke glasfabrieken te betrekken om zo een grote verscheidenheid aan eindproducten te kunnen leveren.
Dit zorgt voor een grote mate van flexibiliteit. Bij de Olijslager Groep, waar Glas-LinQ onderdeel van uit maakt, leveren
200 gemotiveerde collega’s advies en producten aan zakelijke klanten voor het verfraaien en beschermen van vastgoed.
Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar samenwerken. Ons bedrijf kenmerkt zich door een open cultuur
waarin feedback geven en ontvangen, eerlijkheid, wederzijds respect, streven naar plezier in het werk, ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling, gedreven samenwerken tussen afdelingen en balans tussen werk en privé belangrijke
elementen zijn.
Functie
Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste glaszetter. Je komt te werken binnen een fijn en hecht team
bestaande uit 8 collega’s. Als glaszetter verzorg jij onze glasopdrachten van A t/m Z. Je bent betrokken bij de aanname
van de werken, het inmeten van het glas, transport en tot slot verzorg je de plaatsing van alle voorkomende soorten
glas. Naast het glaszetten verricht je verschillende werkzaamheden bij ons in de loods. Dat kan zijn, glassnijden, sorteren
en het helpen van klanten. Oftewel een heel veelzijdige baan met veel vrijheid.
Als leerling glaszetter beginnen? Dat kan natuurlijk ook. Ben jij precies en werk je graag samen? Dan leren wij jou het
mooie vak van glaszetter! Loop mee met onze ervaren collega’s die je graag de kneepjes van het vak bijbrengen.
Wat verwachten we van je
Je denkt met klanten mee bij het bezorgen, bent communicatief sterk en vriendelijk.
Je hebt een actieve werkhouding en kunt zelfstandig beslissingen nemen.
Je rijdt duurzaam, efficiënt en binnen de mogelijkheden op tijd
Je werkt nauw samen met alle collega’s en daarin helpen we elkaar om gezamenlijk de kla ntvraag uitstekend in
te vullen.
Je onderhoudt je materiaal zowel van binnen als buiten netjes en zorgt dat het er verzorgd uitziet.
Inzet, humor en gezelligheid. Je bent een hardwerkende fijne collega om mee te werken.
Wat bieden we
Een veelzijdige baan bij een financieel gezond bedrijf
Een goed salaris dat past bij de functie en je ervaring
Opleidingsmogelijkheden
- Ruimte voor een goede balans tussen werk en privé
Een collegiale werkomgeving met ‘familiegevoel’
Interesse
Stuur dan je CV en motivatie naar HR, hr@olijslager.nl t.a.v. Ingrid Bruggeman (06 21 31 13 11)

