IJreka speeltoestellen
is opzoek naar een

(Leerling)

Timmerman
Fulltime
IJreka Speeltoestellen ontwerpt én produceert speelelementen voor in de openbare ruimte met
hout als toonaangevend materiaal. IJreka Speeltoestellen onderscheidt zich in het bieden van
maatwerkoplossingen van klein tot groot. Met onze zusterbedrijven Foreco Houtproducten in Dalfsen en
Foreco Houtconstructies in Noordeloos bieden we een unieke mix van mogelijkheden met hout in binnenen buitenland.
Te verrichten werkzaamheden
Voor deze afwisselende functie zijn wij op zoek naar een creatieve timmerman met brede interesse in het houtvak. De
werkzaamheden bestaan uit het maken van zowel standaard- als maatwerkproducten, hoofdzakelijk speeltoestellen.
Bij maatwerkprojecten wordt er nauw samengewerkt met de tekenaar/ontwerper. De werkzaamheden worden
voornamelijk in de werkplaats uitgevoerd. Verder werk je aan:
» diverse montage opdrachten van producten en projecten;
» optimalisatie van efficiëntie met minimale faalkosten;
Nieuwsgierig?
» het correct verpakken van goederen;
Gert Swager vertelt je graag
» het bijhouden van materialen op productieorders.
meer over deze leuke functie

binnen ons bedrijf!

Wat hebben wij te bieden
0529-46 99 88
Binnen IJreka Speeltoestellen werken wij met een dynamisch team waar veel
groeimogelijkheden zijn voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
We bieden passende arbeidsvoorwaarden die aansluiten op je ervaring, expertise en professionele ambitie. Daarnaast
bieden we iedereen goede secundaire arbeidsvoorwaarden en maak je onderdeel uit van een fantastisch team van leuke,
betrokken collega’s.

Wat verwachten wij van jou
Je bent enthousiast over het eindproduct dat je mag leveren en werkt hierin nauwkeurig en in goed overleg. Je hebt
technisch inzicht en kunt zowel zelfstandig als in teamverband goed werken. Verder:
» volg je óf ben je in het bezit van een relevant MBO-diploma;
» aantoonbare praktische werkervaring is een pré;
» ben je betrouwbaar;
» houd je van afwisseling;
» toon je initiatief om processen en werkzaamheden te verbeteren.

Dalmsholterweg 5
7722 KJ Dalfsen
Tel: 0529-46 99 88

info@ijreka.nl
www.ijreka.nl

