
Gevraagd voor onze Geveltechniek: 

 

Werkplaatsmedewerker  (fulltime) 
 
Wegens toename van werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een 
enthousiaste werkplaatsmedewerker die van aanpakken weet. Ervaring in de geveltechnische 
branche (kozijnen) is een pré.   
 
Je functie: 
In onze werkplaats te Elst Ut. zoeken wij een werkplaatsmedewerker die ervoor zorgt dat 
onze werkplaats geordend en netjes erbij ligt. Ben jij deze persoon? Bel dan snel! 
 
Hoe ziet je dag eruit? Je start je werkdag rond 7.00 uur op. Onze buitendienst monteurs zijn 
dan de kozijnen en overige materialen aan het laden voor hun klussen. Jij ondersteunt hen 
daarbij. Rond 7.30 uur zijn de monteurs naar de klussen en ga jij de werkplaats opruimen. Je 
zorgt ervoor dat het pad leeg is, alle materialen in de schappen ligt en het er weer netjes uit 
ziet. De rest van de dag sta je klaar voor de leveranciers om te laden en te lossen. Als de 
monteurs spullen missen ga jij die bij de klussen brengen, je zoekt dingen uit en houdt de 
voorraad bij. Daarnaast ondersteunt je de werkvoorbereider met het bestellen van kleine 
materialen vensterbanken, horren, kit, lijmen, gereedschap etc. Bij deze dagelijkse taken 
wordt je aangestuurd door onze werkvoorbereider. Deze functie houdt een grote mate van 
zelfstandigheid in!  
 
Driemaal per dag heb je gezellig een pauze moment, dan spreek je de rest van je collega’s en 
is het tijd voor ontspanning. Zo gaat de werkweek van 5 dagen door tot de vrijdagmiddag, 
elke werkweek sluiten we gezamenlijk af met een gezellige vrijdagmiddagborrel. Zo spreek je 
iedereen nog even voor het weekend begint!  
 
Functie-eisen: 

o Je hebt al eerder gewerkt in een Geveltechnisch bedrijf en kent het technisch gebied 
van de kozijnenwereld 

o Je hebt een afgeronde MBO opleiding en/of een bouwtechnische achtergrond 
o Werken in een hecht en sociaal team heeft je voorkeur 
o Je bent fulltime beschikbaar voor 40 uur p.w.  
o Rijbewijs B, bij voorkeur rijbewijs BE  

 
Bedrijfsprofiel 
Van Esseveld Geveltechniek is een familiebedrijf met circa 25 werknemers. Binnen ons bedrijf 
heerst een collegiale sfeer. Daarom investeren we in jou, voor de lange termijn. Goede 
arbeidsvoorwaarden, een vast contract, een goed salaris: het behoort allemaal tot de 
mogelijkheden. Jouw functie wordt uitgevoerd in onze hoofdvestiging te Elst Ut.   
 
Reageren op deze functie?  

Wij nodigen je van harte uit voor een persoonlijk gesprek! We laten je dan meteen onze 
werkplaats zien zodat je een beeld krijgt van je werkomgeving. We vinden het fijn als we je CV 
met een kort, begeleidend schrijven mogen ontvangen. Spreek je ons liever persoonlijk? Bel 



ons op 0318-472114 en vraag naar Tiny de Jong of Kemp van Esseveld. Een CV schrijven is 
geen verplichting, het contactmoment is het belangrijkste! 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs. Wij verzoeken kandidaten om 
rechtstreeks te solliciteren bij ons en hebben als bedrijf de wens om deze vacature niet in te vullen 
middels tussenkomst van een uitzend-, detacherings- of werving & selectiebureau. 


