
 

Meubelmaker/interieurbouwer 

Werken in een mooi bedrijf en deel zijn van een topteam! 

Wij zijn op zoek naar een zelfstandige, ervaren en flexibele meubelmaker/interieurbouwer. 
Samen met onze jonge, enthousiaste, gemotiveerde collega's ga je meubelen vervaardigen, 
interieur projecten realiseren en meedenken om het proces en het ontwerp constant te verbeteren. 
 
Taken: 
 

• (Machinaal) houtbewerken. 

• Projectmatig, seriematig en enkelstuks meubels produceren, monteren en evt. plaatsen. 
 

Functie-eisen: 

• Een relevante vakopleiding is een pre, maar een goede werkervaring in de branche (minimaal 3 jaar) is 
een vereiste. 

• Je hebt passie voor meubelmaken, interieurbouwen en (machinaal) houtbewerken. 

• Je werkt graag met plaatmateriaal en hebt hier ook ervaring mee. 

• Je bent technisch en kunt machines instellen en onderhouden. 

• Je kunt goed tekeningen lezen en interpreteren. 

• Je kunt naast je eigen werk ook bij kleinschalige projecten het overzicht bewaren en zo nodig plannen, 
aansturen en bijsturen. 

• Je bent communicatief sterk en dit ben je bereid door te ontwikkelen. 

• Je bent flexibel en bereid te leren en te groeien. 

In onze moderne werkplaats waar wij volop met QRM en Lean- productiemethodes actief zijn 
is de structuur en organisatie goed te zien en te voelen. Hierdoor is het prettig werken, wordt de uitdagende 
planning gehaald en zo ontstaat er plezier en trots in je werk! 
Door de duidelijke en inzichtelijke doelen kan de werkplaats zelf de dag/week planning maken en wordt 
iedereen eigenaar van zijn/haar planning. 

Met het kai-zen bord wordt continu verbeteren in stand gehouden en kan iedereen met ideeën en 
verbetervoorstellen komen. Eventuele uitdagingen of problemen worden hierdoor snel getackeld. 

Arbeidsvoorwaarden: 

• Wij hanteren de CAO: Meubelindustrie en meubileringsbedrijven. 

• Type contract: In overleg en afhankelijk van de wensen 0-uren / 7 maanden / Jaar. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Pensioenopbouw bij Pensioenfonds meubel. 

• Persoonlijk ontwikkelingsbudget van €720 euro per jaar via het CBM. 

• Bedrijfskleding en PBM’s worden door de Esdoorn verzorgd. 

 

 

 



Bedrijfsprofiel: 

De Esdoorn is sinds 1991 dé specialist in het maken van meubilair voor de kinderopvang en het onderwijs. We 
maken veilig, gebruiksvriendelijk en hoogwaardig meubilair. Ook zijn we één van de koplopers op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

De Esdoorn heeft diverse prijzen gewonnen, onder andere voor beste praktijkopleider, MVO Maatschappelijk 
verantwoorde onderneming, de re-integratieprijs en prijs voor ondernemer van het jaar in de gemeente 
Weststellingwerf. Hier zijn wij uiteraard reuze trots op. 

Werken bij De Esdoorn betekent werken in een gemotiveerd, jong en enthousiast team. 

We maken samen prachtige producten en denken mee met elkaar en onze klanten om zo onze producten 
continu te verbeteren. 

Soort dienstverband: Voltijd 

Salaris: €1.551,49 tot €2.355,85 p/mnd (afhankelijk van leeftijd en ervaring) 

Contact/solliciteren? 

De heer Sam Nierop: 0561-446679 of sam@esdoorn.com 

 


