Een sterk staaltje!
DILIEN METAALWERKEN NV is een ambitieus familiebedrijf, gevestigd in Houthalen. Sinds haar
oprichting in 1941 heeft DMW zich stap voor stap gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en
uitvoeren van uiteenlopende metaal- en aluminiumwerken in opdracht van zowel de openbare als
privésector. Met een team van 60 gemotiveerde medewerkers, vernieuwde productiehallen voorzien
van moderne machines staan wij klaar voor de toekomst en willen wij graag aan jou de kans geven
om ons te vergezellen! Wij zijn op zoek naar een:

ALLROUND PLAATSER SCHRIJNWERK
JOUW ROL BIJ DMW?
Als PLAATSER SCHRIJNWERK verzorg je met een team collega’s het alu schijnwerk bij onze klanten
op de werf of thuis.
•

Je plaatst samen met je collega ramen en deuren in nieuwbouw en renovatie.

•

Zo verzorg je ook de plaatsing van toebehoren (beglazing, rolluiken, zonnewering, …)

•

Je zorgt voor een goede afwerking aan buiten- en binnenkant.

Je houdt van kwalitatief werk, waar je op het einde van de dag met fierheid op terugkijkt. En dit
alles doe je met de nodige zorg voor veiligheid.

BEN JIJ EEN DMW TEAMLID?
•

Je hebt ervaring als plaatser van zowel aluminium als stalen buitenschrijnwerk en dit zowel
in nieuwbouw- als renovatieprojecten.

•

Bij voorkeur heb je ook ervaring in het plaatsen van binnenafwerking.

•

Kan je ook werken met gyproc en zelfs bezetten? Dat is een troef!

•

Je besteedt de nodige aandacht aan een verzorgd uiterlijk en beschikt over een rijbewijs
BE.

•

Je hecht veel belang aan kwaliteit en levert alles proper en netjes af.

•

Werken op hoogte schrikt je niet af.

•

Je bent zeer nauwkeurig en perfectionistisch in je uitvoeringen.

WORDT JIJ EEN VAN ONZE MEDEWERKERS?
•

Stuur ons je cv en jouw motivatie om ons team te vervoegen naar jobs@dilien.com of stuur
je gegevens naar Dilien Metaalwerken, Centrum Zuid 3219, 3530 Houthalen.

•

Wij kijken er naar uit jou te ontmoeten!

Dilien… een sterk staaltje !

