
VACATURE  

Schrijnwerkers interieur atelier-werf  

 

Heb jij een “onvergetelijke” grote passie voor interieur ?  

Dan bieden wij jou een fantastische job aan! 

Noubly Interieur realiseert onvergetelijke woon- en interieurprojecten waar mensen zich écht “thuis” voelen. 
De nadruk ligt hier op duurzame projecten met respect voor mens en milieu. Klanten kunnen bij ons terecht 
voor al hun maatwerk voor een woning, poolhouse, bijgebouw en/of werkomgeving. Dit gaat van keukens, 
badkamers, dressings, deuren, maatwerk en vloerbekleding tot totaalprojecten zowel voor nieuwbouw als 
renovatie.  

 

Uitdaging : 

• je staat in voor het vervaardigen en monteren van keukens, kasten, dressings, binnendeuren, 
maatwerk,… in onze atelier.   

• je bent flexibel en kan eventueel ook op de werf ingezet worden  
• je zorgt voor een hoogstaande afwerking voor klanten die van ons het allerbeste verwachten 
• je denkt oplossingsgericht en gaat geen uitdaging uit de weg 
• je bent een echte teamplayer en staat positief in het leven. Jouw werkdag start met een 

glimlach en eindigt met een welverdiende high five 

Jij hebt : 

• een passie voor interieur, hout en maatwerk  
• ‘echt goesting’ om samen mooie projecten te realiseren  
• reeds enkele jaren ervaring opgedaan in een gelijkaardige functie als schrijnwerker 
• een georganiseerde en gestructureerde manier van werken 
• enkel voldoening als je een brede glimlach op het aangezicht van de klant kunt toveren 

Wij bieden jou : 

• een fijne en gevarieerde job binnen een aangename werksfeer.   
• een job binnen een bedrijf dat vakmanschap in combinatie met moderne technieken hoog in 

het vaandel draagt  
• een jong bedrijf in volle expansie met aandacht voor de individuele werknemer 
• afwisseling tussen diverse uiteenlopende projecten  
• vakbekwame en aangename collega’s die samen het beste van zichzelf geven  
• aantrekkelijke arbeids- en loonsvoorwaarden PC bouw 

 

Ben jij de perfecte match voor Noubly Interieur ? Bezorg ons jouw CV met motivatie via info@noubly.be of 
neem contact op via GSM 0479/39 00 76 en kom ons overtuigen. Uw gegevens worden met de grootste 
discretie behandeld. 

mailto:info@noubly.be

