TIJDLOOS SMEEDWERK VOOR BINNEN
ÉN BUITEN: DA’S WAT WE DOEN.

WERKEN BIJ STEEL DREAMS,
DAT BETEKENT:

Alles uit staal wordt in ons eigen atelier in Essen
volledig met de hand gemaakt. Niet alleen ramen en
deuren, maar ook leuningen en balustrades,
tuinkamers en oranjerieën, spiegels, enzoverder
worden hier gecreëerd. Alles wordt volledig op maat
gemaakt en kwaliteit staat altijd voorop. De afwerking
moet feilloos zijn, zodat onze producten echte
eyecatchers vormen in de woning van onze klanten.

Samenwerken met plezante, energieke collega’s
Werken met degelijk, kwalitatief werkmateriaal
Groeien op individueel en bedrijfsniveau
Familiale sfeer en een vlakke structuur
4x per jaar eens zot doen op teambuilding
Hard werken als het moet, plezier maken als het kan
En vanaf 2023: werken in een gerenoveerd gebouw met
nieuwe toonzaal en refter met pooltafel, dartsboard, een
lockerruimte met douches en een volledig uitgeruste keuken!

TECHNISCH TEKENAAR/
ATELIERVERANTWOORDELIJKE
Als technisch tekenaar en verantwoordelijke voor het atelier ben
jij de eindverantwoordelijke van de technische uitwerking van
een project. Na het opmeten bij de klant, kan jij je ten volle
uitleven aan de tekentafel. Je tekent het project volledig uit,
inclusief de nodige (technische) details. Maar dat is niet alles!
Na het tekenwerk plan en coördineer je de las- en montagewerken in het atelier. Je zorgt ervoor dat al het nodige materiaal op
tijd besteld wordt bij de toeleveranciers van onder andere glas
en staal.
Als jouw deel van het proces erop zit, geef je het project door
aan de poederlakkerij en de eindafwerking. Onze plaatsers
zorgen er dan weer voor dat het project perfect geplaatst wordt
bij de eindklant. Teamwork!
Het gehele project is een combinatie van authentiek handwerk
en hedendaagse kwalitatieve materialen.

VAN ONS KRIJG JE
Uitdagende high-end projecten: stalen ramen en deuren
voor binnen én buiten, tuinkamers, leuningen, spiegels,
balustrades, orangerieën, …
Degelijk, kwalitatief materiaal om mee te werken
Leuke collega’s en een toffe werksfeer in een familiaal
bedrijf
Correcte verloning naar ervaring
Individuele groeimogelijkheden en verantwoordelijkheden
12 ADV-dagen

WIE BEN JIJ?
Technisch inzicht en oog voor detail bezit jij als geen
ander
Een project omzetten in een concreet, begrijpelijk
bouwpakket; easy toch?
Je hebt kennis van een tekenprogramma.
Welk? Laat het ons weten!
De hoogste kwaliteit afleveren vind je enorm belangrijk.
Je combineert graag hard werken met plezier maken.

ONS TEAM MAAKT MÉÉR DAN RAMEN
EN DEUREN. ONTDEK HET OP DE
ACHTERKANT!

Het Nederlands heeft voor jou geen geheimen. Zo kan
je klantendossiers ten allen tijde correct interpreteren.
Je hebt 5 jaar ervaring in een soortgelijke
verantwoordelijke functie.

www.steeldreams.be

