Passie & Perfectie

Redie Interieurs Oirschot B.V. is een ervaren interieurbouwspecialist voor innovatieve concepten.
Als producent, engineer en realisator bedienen wij onze opdrachtgevers met een uitgekiend interieur.
Redie Interieurs ontwikkelt en produceert totaalconcepten in de Utiliteit/Kantoren, Hospitality en
Retail- food en nonfood.
In elk concept staan sfeer, beleving en emotie centraal.

Is Redie Interieurs op zoek naar JOU?
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Interieurbouwer / Meubelmaker
En hopelijk kunnen we je overtuigen van het feit dat jij de perfecte match bent voor ons!
Als Interieurbouwer / Meubelmaker werk je samen met je andere collega’s in onze werkplaats aan het
vervaardigen van de producten voor onze klanten. Onze klanten zijn gevarieerd, wat maakt dat je werk steeds
weer anders is. Maar een aantal dingen streven we altijd na, ongeacht welke klant het betreft: kwaliteit, mooie
producten en maatwerk voor iedere klant. Je zogeheten ‘timmermansoog’ is voor ons dan ook erg belangrijk!
Om bij ons goed uit de voeten te kunnen beschik je bij voorkeur reeds over ervaring als Interieurbouwer /
Meubelmaker, of ben je in ieder geval in het bezit van een relevant diploma. Je bent het gewend om aan de
hand van een tekening de meest mooie producten te vervaardigen. Daarbij ben je opgeleid in een vaktechnische
opleiding (bij voorkeur Interieurbouw).
We hopen dat je binnen no-time, uiteraard na de nodige introductie en begeleiding, aan de gang kunt en snapt
wat er van je verwacht wordt.
Je bent in staat om zelfstandig te werken, samen te werken, met de benodigde gereedschappen en machines te
werken, veilig te werken en je vakmanschap optimaal in te zetten voor het beste eindresultaat.
Lijkt het je wat?
Dan hopen we dat jij ons kunt overtuigen van jouw capaciteiten en dat wij jou kunnen overtuigen van het feit
dat wij dat leuke bedrijf zijn waar jij naar op zoek bent…
Heb je nog weinig tot geen ervaring, maar wel de juiste opleiding afgerond, dan horen we zeker ook graag van
jou! Onze ervaren interieurbouwers gaan je in dat geval alle verdere kneepjes van het vak leren.
Reageer snel en wie weet drinken we binnenkort samen een bak koffie!
hrm@redie.nl is het e-mailadres waarop we jouw sollicitatie graag tegemoet zien.

