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Machinaal Houtbewerker
Productiemedewerker gezocht! Voor onze fabriek in Heeswijk Dinther zijn wij op
zoek naar een enthousiaste productiemedewerker die graag de handen uit de
mouwen wil steken.
Wij zijn wij?
Bart Beugt is producent van houten vloeren. Wij beheersen het gehele proces, van
het drogen van hout tot het eindproduct; houten vloeren. Elke vloer is maatwerk en
wordt in onze fabriek in Heeswijk Dinther gemaakt. Deze vloeren worden in
hoofdzaak geleverd aan groothandel en detailhandel. Daarnaast verrichten wij ook
loonwerkzaamheden voor ondernemers die hun productie uit willen besteden. Bart
Beugt is een innovatief bedrijf met verschillende octrooien op haar naam.

Locatie
Retselseweg 2, Heeswijk Dinther

Uren
40 uur

Geplaatst op
18 December 2018

Wat ga je doen?
Jij gaat in onze fabriek aan de slag als machinaal houtbewerker. Dit betekent dat
jouw dag in het teken staat van hout. Om tot een houten vloer te komen zijn er
verschillende bewerkingen nodig. Samen met jouw collega’s zorg jij ervoor dat het
hout de juiste bewerkingen krijgt om te komen tot een kwalitatief goed eindresultaat.
Bij Bart Beugt is iedere vloer maatwerk. Dit houdt in dat er in jouw dagelijkse
werkzaamheden veel variatie zit.
Omdat de mooiste vloer nog altijd begint met het beste hout, werkt Bart Beugt
volgens het principe: Van grondstof tot eindproduct alles in één hand. We zijn er
namelijk van overtuigd dat die werkwijze het beste resultaat oplevert. Kortom, wij
beheersen het gehele proces, inclusief het drogen van hout. Als
productiemedewerker zal jij dit gehele proces kunnen volgen.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, leergierige medewerker voor in de
productie. Ervaring als machinaal houtbewerker is niet vereist. Wat wel belangrijk
is, is dat je goed in teamverband kunt werken en een tandje bij kunt zetten wanneer
dat nodig is. Ook flexibiliteit is erg belangrijk in deze functie. Tot slot zijn wij op zoek
naar iemand die woonachtig is in de omgeving van Heeswijk Dinther.
Wat bieden wij?
Wij bieden jou goede arbeidsvoorwaarden, een prettige werksfeer en een
marktconform salaris. Je komt terecht binnen een hardwerkend team. Wanneer je
goed presteert is een vast dienstverband mogelijk.
Is deze functie wat voor jou?
Stuur dan jouw cv met begeleidend een motivatiebrief naar info@beugt.nl t.a.v.
Bart Oerlemans.
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