Haardencentrum Alkmaar is een jong, dynamisch en groeiend bedrijf met een frisse kijk op de branche.
Wij verkopen en installeren natuurstenen schouwen en vele soorten haarden en kachels in heel NoordHolland. Daarbij richten wij ons met exclusieve kachels en uitdagende haardontwerpen op het hogere
segment. We staan garant voor hoogwaardige afwerking en hebben veiligheid en kwaliteit hoog in het
vaandel.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij per direct:

een allround timmerman / monteur haarden en kachels (32-40 uur per week)
Ben jij?
 als allround timmerman of monteur werkzaam in de afbouw, keukens of badkamers en op zoek
zijn naar een (nieuwe) uitdaging?
of
 werkzaam in de bouw, maar op zoek zijn naar een meer veelzijdige en afwisselende baan?
of
 klaar met een vakopleiding voor de bouw en op zoek naar een leuke werkomgeving?
Je vindt het bij ons!
Afwisselend werk in een leuk team, dat er elke dag weer vol voor gaat om mooie dingen te realiseren.
Bij particulieren, in de horeca, bij bedrijven: je komt overal. Soms gaat het om eenvoudig te plaatsen
haarden en kachels, soms om zeer uitdagende ontwerpen die de nodige creativiteit vragen en waarop je
meer dan trots zult zijn. Tel daarbij op onze prima arbeidsvoorwaarden en een goed salaris en je gaat
elke dag met veel plezier naar je werk.
Wat ga je doen?
 haarden en kachels, zowel op hout als gas, installeren en plaatsen
 haarden aftimmeren volgens uiteenlopende en uitdagende ontwerpen
 natuurstenen schouwen, haardplateaus én op maat ontworpen meubels in combinatie met
inbouwhaarden plaatsen
Wat vragen wij?





Bij voorkeur een relevante opleiding, minimaal MBO-niveau
Zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken
Een proactieve houding, flexibel en gevoel voor verantwoordelijkheid
in bezit van rijbewijs B

Solliciteren?
Stuur je sollicitatie en CV naar Haardencentrum Alkmaar, Wolvenkoog 5, 1822 BE Alkmaar, stuur een email naar info@haardencentrumalkmaar.nl of bel tijdens openingstijden 072 5642076. Wegens de

zomervakantie zijn wij gesloten van 14 tot en met 21 augustus 2017.

