Datum: april 2021
Bedrijfsprofiel
Kip Caravan te Hoogeveen is de enige producent van onder andere toonaangevende
kwalitatief hoogwaardige caravans alsmede sanitaire units voor de zorgmarkt.
Bij Kip willen we kwalitatief goede en praktische caravans maken en verkopen. Denkend
vanuit de beleving van de klant, met een oog op innovatie en een oog op 85 jaar
historie.
We bieden je een omgeving waar je dingen kunt laten gebeuren. Snel. Samen met
mensen die open staan voor nieuwe ideeën. Samenwerking. En natuurlijk: innovatie. We
zijn er allemaal op gebrand dat alles tot op het allerkleinste detail klopt.
Daarom zijn wij op zoek naar
Assemblagemedewerkers Kip Caravan m/v
Wat wij van jou verwachten
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die de handen uit de mouwen willen
steken en ons team komen versterken. Je houdt je bezig met monteren, schroeven,
boren, zagen etc. etc. Het is belangrijk dat je technisch inzicht hebt en dat je vooruit kan
denken. Spreekt je dit aan dan zijn wij op zoek naar jou bij Kip Caravan!
Verder beschik je over:
Technische opleiding op MBO niveau
Fulltime beschikbaar
Enthousiast
Leergierig
Proactief
Accuraat
Stressbestendig
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
“Hands on” mentaliteit
Ervaring is een pré, echter niet noodzakelijk
Het hoofdkantoor van Kip Caravan bevindt zich in Hoogeveen, wij zijn dan ook op zoek
naar kandidaten die op een goed bereisbare afstand wonen.
Aanbod
Een fulltime werkplek van 40 uur per week
Werken in een team van vakkundige collega’s
Een prettige, uitdagende werkomgeving waarin geen dag hetzelfde is
Een groeiend bedrijf waarin de mogelijkheid aanwezig is om, je te specialiseren, te
ontwikkelen en door te groeien.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Voldoe je aan de functie omschrijving en heb je interesse? Dan zien wij graag je
motivatie en CV tegemoet per mail aan recruitment@kipcaravans.nl
Zie ook onze website: www.kipcaravans.nl

