HI, NICE TO MEET YOU!
Wij zijn ROBOS. Al jaren creëren wij met ons maatwerk meubilair voor leisure, hospitality en cruiseline de allermooiste plekken
van de wereld. Aandacht voor elkaar, dienstbaar en samenwerken zit in de genen van ons familiebedrijf. Niets houdt ons tegen
om de prachtige concepten van onze klanten te realiseren. Wij kunnen alles waarmaken. Maar dat kunnen we niet alleen. Vind
jij het onmogelijke waarmaken echt het allerleukst? Dan ontmoeten we jou graag!

OM ONS TEAM TE VERSTERKEN ZOEKEN WIJ EEN:
MONTAGEMEDEWERKER (INTERNATIONAAL) | 40 UUR PER WEEK
JOUW WERKWEEK
Met jouw technisch inzicht, affiniteit met het meubelvak en oplossende communicatievaardigheden reis je letterlijk de hele wereld
over. Je ziet het als een uitdaging om onze projecten ter plekke tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers op te leveren. Die
projecten bestaan uit maatwerkmeubilair voor cruiseschepen, vakantieparken en horecagelegenheden. Je past in ons hechte team
als je praktisch en oplossingsgericht bent. En neem vooral ook je nuchterheid en toewijding mee. We vinden het fijn als je meedenkt
en betrokken bent bij ons bedrijf. We sluiten de week graag samen af met een gezellige vrijdagmiddagborrel in onze eigen bar. Als
je in het land bent sluit je natuurlijk even aan.
ONS AANBOD
Van ons kun je een marktconform salaris verwachten. Daarnaast ontvang je 24 vakantiedagen en bieden we jou een half jaar contract
met intentie tot verlengen voor onbepaalde tijd. Voor jou en onszelf blijven we ontwikkelen. Stilzitten hebben we namelijk nog nooit
gekund, daar is de passie van ons team te groot voor. Er is dan ook volop ruimte voor de ontwikkeling van jouw persoonlijke talent.

ZIE JIJ JEZELF ONS TEAM VERSTERKEN?
Dan ontmoeten wij jou graag! Mail jouw motivatie en CV uiterlijk vrijdag 10 mei 2019 naar sascha@robos.nl. Heb je vooraf vragen
over de functie, neem dan contact op met directeur Sascha Bosch via 0529 - 43 35 00. Je vindt ons online op www.robos.nl.
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