
Vacature: Productiemedewerker, met doorgroeimogelijkheden tot werfleider  

Robin Theuns BV is een gezond, dynamisch en groeiend bedrijf, met een mooi klantenbestand.  
Door onze groei zijn wij opzoek naar een persoon met een voorliefde voor hout, die samen met ons 
heel wat klanten van een prachtig interieur wil voorzien. 
Voel jij de houtworm in jezelf al kriebelen, heb je oog voor detail, staan precisie en nauwkeurigheid 
bij jou op nummer 1? Bekijk dan snel deze vacature! 
 

Functieomschrijving  

 Vervaardigen van maatwerk met oog voor detail en precisiewerk, in ons atelier te Essen. 
Aan de hand van aangeleverde technische tekeningen en fiches ga jij aan de slag en voer je 
de plannen nauwkeurig uit. 
Het te vervaardigen maatwerk is steeds uniek, met hun hoogwaardigheid en complexiteit. Dit 
zorgt voor de nodige afwisseling tijdens productie. 

 Op regelmatige basis overleg met jouw teamleader en teamgenoten 
 Mogelijkheid tot doorgroeien als teamleader/werfleider, met de daarbij horende 

verantwoordelijkheden en nieuwe taken 
 Plaatsing van het maatwerk bij klanten thuis  
 Werken in een jong, dynamisch en groeiend bedrijf, met een tof team waarbij de neuzen 

allemaal in dezelfde richting staan 

Wat zoeken wij in jou 

 Je hebt een grote passie voor hout! 
 Je bezit een vakkundige opleiding houtbewerking of gelijkaardig door ervaring  
 Je hebt oog voor detail en afwerking 
 Je hebt de nodige verantwoordelijkheidszin  
 Je werkt nauwkeurig, ordelijk en geeft blijk van hoge beroepsfierheid 
 Je beheerst de Nederlandse taal zonder problemen 
 Je werkt graag in teamverband, maar kan ook zelfstandig aan de slag 
 Je bent positief ingesteld en beschikt over een gezonde zin om te groeien 
 Je bent klantvriendelijk en beleefd, zowel in het atelier als op verplaatsing 
 Je bent bereid om langere dagen te werken, wanneer je op verplaatsing bent (flexibel) 

Wij bieden jou 

Robin Theuns BV biedt een zeer afwisselende functie met ruimte om te groeien in een stabiel bedrijf, 
met een jong team, een toffe sfeer en werkzekerheid.  De dagen en weken variëren per project, 
waardoor wij veel afwisseling bieden, maar geen vast uurrooster.  
Uurroosters worden wekelijks besproken (per persoon), waarbij er een bepaalde flexibiliteit 
verwacht wordt van de beide partijen.  
Wij bieden een mooi uurtarief, dat naarmate het bewijzen van uw kennen en kunnen herbekeken zal 
worden.  

Naast al dat werken voorzien wij ook de nodige teambuildings en op vrijdagen sluiten wij graag af 
met een gezellig babbel en een bijhorend drankje.  


