atelier TYK is ontstaan uit een bedrijf met 3 generaties aan
meubelmakers. Het is onze missie om hoogstaand
kwalitatief maatwerk aan te bieden aan zowel particulieren
alsook architecten en projectontwikkelaars, waarbij
kwaliteit en afwerking hand in hand gaan. Efficiëntie en
innovatie staan centraal in het beleid van het bedrijf, wat
voor een duidelijke visie zorgt. Het splinternieuwe
machinepark dat werd geïnstalleerd in ons atelier is het
eerste bewijs hiervan. Van ontwerp tot realisatie staan onze service en klantgerichtheid
centraal in onze aanpak. We bieden onze klanten een totaalconcept gaande van
interieurmaatwerk tot meubilair, deuren en trappen. Om onze ambities te realiseren en onze
groei te ondersteunen, zijn we op zoek naar versterking in ons jong en gedreven team in Gent.

MAATWERKER / MEUBELMAKER
Jobinhoud:
o Je maakt meubilair, maatwerk en keukens met de hoogste kwaliteit
o Je bent het aanspreekpunt in ons atelier en geeft de nodige feedback aan collega’s
o Jouw advies wordt gevraagd bij de technische tekeningen en de uitvoering ervan
o Je interpreteert de technische plannen en programma’s op de opdeelzaag en CNC en
voert deze nadien zorgvuldig uit en monteert daarna de meubelen
o Je stuurt collega’s in het atelier en het magazijn aan, maar doet ook zelf het nodige
werk aan de opdeelzaag, CNC en/of de kantenlijmer
o Je zorgt voor optimalisatie in de workflow en de uitvoering van het maatwerk
o Je staat in voor een zorgvuldige plaatsing bij onze klanten
Passie voor maat- en teamwerk?
o Is kwaliteit en afwerking jouw handelsmerk?
o Kick je op het programmeren van een 5-assige CNC met WoodWop?
o Zin om jouw talenten en inzichten te delen met het voltallige team?
o Heb je ambitie en goesting om mee te groeien en een team uit te bouwen?
o Heeft maatwerk na minstens 4 jaar weinig tot geen geheimen meer voor jou?
o Ben je gedreven om de extra mile te gaan?
o Krijg je zowel voldoening van werk in het atelier als van de plaatsing?
Wat bieden wij?
o Een afwisselende functie met creatieve vrijheid en verantwoordelijkheid
o Persoonlijke groei en ontwikkeling in een groeiend familiebedrijf
o Een voltijdse invulling met een vast contract
o Een enthousiaste werkomgeving binnen een gemotiveerd team
Kan je na het lezen van deze vacature niet wachten om te starten in ons splinternieuw
machinepark? Dan verwelkomen we JOU graag in ons modern en dynamisch bedrijf om samen
mee te schrijven aan ons ambitieus verhaal!
Aarzel niet en neem contact op via sollicitatie@ateliertyk.be

