Vacature
(Zelfstandige) monteurs (M/V)
keukens, badkamers & maatkasten
Functie
Dea Plus biedt 37 jaar ervaring in het op maat ontwerpen én fabriceren van kwalitatieve keukens, badkamers en
maatkasten. Vanuit onze eigen productie in Heusden-Zolder staan we garant voor Belgisch vakmanschap!
Ben jij een gedreven en kwaliteitsbewust persoon en heb je ook voor detail? Dan ben jij de ideale
kandidaat!
Als monteur ben jij de laatste schakel in de logistieke ketting en laat jij elke eigen ontwikkelde keuken,
badkamer en/of maatkast tot leven komen. Het dagelijks streven naar een zo groot mogelijke
klantentevredenheid zit in je genen. De passie om voor elke klant opnieuw een fantastisch resultaat neer te
zetten, is jouw ultieme droom.
Elk ontwerp is uniek waardoor er steeds afwisseling is en er zeker geen sprake kan zijn van enige eentonigheid in
je job. Een “nine-to-ﬁve” mentaliteit staat niet in uw woordenboek.

Jouw belangrijkste taken zijn
•

Je monteert de reeds ter plaatse geleverde keukens, badkamers en/of maatkasten volgens de regels der
kunst

•

Je werkt op een ordelijke manier en zorgt ervoor dat alles er netjes uitziet bij het verlaten van de klant

•

Je rapporteert dagelijks, via de verkregen tablet, de uitgevoerde werkzaamheden en eventuele
servicebehoeften

•

Je sluit de keukentoestellen en het sanitair aan en zorgt voor een perfecte afwerking van de totale
installatie

Proﬁel
•

Je hebt relevante kennis opgebouwd in de keukensector

•

Je kan zeer zelfstandig en nauwkeurig werken en hebt daarbij oog voor details

•

Je beseft dat elke klant op zich het recht heeft op een perfect eindresultaat en bent pas tevreden als je dat
bereikt hebt

•

Je onderscheidt je door jouw gedrevenheid, technische vaardigheden en aandacht voor veiligheid en
kwaliteit
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Wij bieden
•

Een uitdagende en afwisselende job in een gerenommeerd en sterk groeiende, dynamische en familiale
omgeving waar initiatief geapprecieerd wordt.

•

Een marktconforme vergoeding

•

Een unieke en aangename werksfeer waarin teamwork en collegialiteit van groot belang zijn

Interesse?
Stuur dan je CV naar personeel@deaplus.be
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