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Glasprojecten Van Noordenne B.V. is specialist in unieke glasprojecten. Wij stellen onze
unieke vakkennis ter beschikking aan architecten en binnenhuisarchitecten. Zeker als wij
kunnen adviseren over de technische, esthetische of statische waarden van glas. Onze
expertise draagt als voorbeeld bij aan een berekening van het geluidsniveau in
scheidingswanden of het draagvermogen van een glazen vloer. De Van Noordenne Groep
onderscheidt zich in deze materie door haar onafhankelijkheid van producenten en/of
producten.
Als breed georiënteerde onderneming zijn wij thuis in de woning- en utiliteitsbouw, infra- en
interieurbouw, alsmede in renovatieprojecten. Wij zijn hierin breed en flexibel. Onze eigen
montageafdeling plaatst niet alleen glas in houten kozijn, maar monteert ook installatieglas en
volglasconstructies. Alles onder begeleiding van ervaren en gespecialiseerde projectleiders,
die zowel het toepassen van de juist materialen, als het plaatsen conform VCA, CE- en NENnormeringen, bewaken.
Glasprojecten Van Noordenne B.V. zoekt met onmiddellijke ingang een gemotiveerde collega voor
de functie van:

GLASZETTER
met of zonder glaszetervaring (40-urige werkweek)
Takenpakket:
 Het laden, vervoeren en controleren van het glas en aanverwante artikelen.
 Het plaatsen van glas (evt, het verwijderen van te vervangen glas) en het monteren van hardglas.
 Het afvoeren van oud glas en afval.
 Het voeren van een correcte administratie (urenregistratie/bonnen).
Opleidingseisen:
 BVCA
 Rijbewijs B
 Bij voorkeur GBO gecertificeerd
Competenties:
 Accuraat en klantvriendelijk.
Werkervaring:
Enige werkervaring in glaszetten heeft de voorkeur. Wanneer de werkervaring voor het glaszetten en
de montage van hardglas ontbreekt, dan voorzien wij in een interne opleiding. Wij zoeken met name
iemand, die goed in een team (maar ook alleen) kan werken, een goede werkmentaliteit heeft en
een proactieve instelling heeft ten opzichte van de te verrichten werkzaamheden.
Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een prettige en collegiale werksfeer waar initiatief, doorzettingsvermogen en kwaliteit hoog
gewaardeerd worden. Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de
CAO.
Reageren:
Eventuele vragen kan je stellen aan de afdeling personeelszaken, bereikbaar onder nummer 0184675856. Jouw reactie met CV kan je mailen naar Glasprojecten Van Noordenne B.V.:
vacatures@noordennegroep.nl.

