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BVBA Bourdeaud’hui is op zoek naar een ervaren, gemotiveerd en enthousiast medewerker 
die als SCHRIJNWERKER/PISTOOLSCHILDER ons team wil versterken. 
 
Als schrijnwerker/pistoolschilder  ben je actief in het atelier waar jouw focus hoofdzakelijk 
ligt op het pistoolspuiten van houten schrijnwerk (ramen, deuren, poorten, …) en 
interieurelementen (kasten, meubels,…).  
Het is jouw taak om de oppervlakten te controleren, afwijkingen vast te stellen en de nodige 
aanpassingen uit te voeren. Je bereidt de oppervlakten voor (o.a. gladschuren). Je brengt de 
grondlaag, tussenlaag en eindlaag aan en je staat in voor de kwaliteitscontrole. Je zorgt 
eveneens voor een perfect onderhoud van jouw materialen (pomp, spuitpistool, …) 
 Je bent een ervaren pistoolschilder, maar daarnaast heb je ook kennis van schrijnwerk.  Je 
kan bewerkingen uitvoeren op verschillende houtbewerkingsmachines en bent in staat om 
schrijnwerkelementen te assembleren en beslag te plaatsen. Je draagt kwaliteit, rendement, 
orde en netheid hoog in het vaandel.  
 
Profiel 

- Ervaring met pistoolspuiten van houten onderdelen 
- Kennis van schrijnwerk 
- Voldoende technische kennis, kunde en inzicht 
- Je werkt planmatig en organisatorisch  
- Je hebt een hoge kwaliteitsnorm 
- Je bent nauwkeurig en kritisch met oog voor detail 
- Zin voor orde en netheid 
- Resultaatgericht 
- Flexibel 
- Teamplayer 

 
Ons aanbod 
Wij bieden u een boeiende functie aan in een modern schrijnwerkersbedrijf dat traditioneel 
vakmanschap met moderne technologie combineert om originele en innovatieve projecten 
te realiseren. We zijn in de eerste plaats gepassioneerd door hout, een natuurlijk en 
duurzaam materiaal met een warm karakter. Onze activiteiten zijn uiteenlopend, maar onze 
aanpak is onveranderlijk. Met veel oog voor detail gaan we voor een onberispelijke kwaliteit 
en afwerking. Daarnaast bieden we jou een competitieve verloning aan volgens barema 
Bouw (PC124) met heel wat voordelen: 12 extra ADV dagen, pensioenpremie, ecocheques, 
getrouwheidszegels,… 
 
Contact: Mangelinckx Tom 
  0478/90 09 05 
  Tom.mangelinckx@jostnv.be 
 
 
We kijken alvast uit naar uw CV! 
Tot binnenkort! 
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