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herstellen? Seuren bellen!
Seuren - 24 uurs glasservice
is sinds jaar en dag een begrip
in Nijmegen en omstreken.
We herstellen snel en deskundig
glasschade, maar zijn ook actief op het
gebied van glasisolatie en ventilatie.
Zo zijn we bijvoorbeeld leverancier
van Fineo-glas, dat is enkel glas
met de isolatiewaarde van triple glas.
Iedereen in ons team is erop gericht om
de best mogelijke service te verlenen.
De klant staat in alle gevallen centraal.
Onze glaszetters leveren dan ook
altijd vakwerk en kwaliteit.

We zijn op zoek naar
een collega voor
ons glaszetters-team
Wie zoeken we?
Glaszetter is een prachtig vak, waarbij je iedere dag voor nieuwe uitdagingen komt te staan en
je heel veel verschillende mensen ontmoet. Maar er bestaat niet zoiets als een gespecialiseerde
‘glaszettersacademie’. De meeste glaszetters die bij ons werken hebben het vak dan ook in de
praktijk geleerd. Onze glaszetters zijn door de jaren heen ware experts geworden. Ze delen hun
vakkennis met elkaar en zij vormen een hecht team.
Het liefst zouden we natuurlijk willen dat zich naar aanleiding van deze vacature een volleerd,
ervaren glaszetter meldt, die zelfstandig en nauwkeurig kan werken en ook nog eens in ons
team past. Maar ook als je nog geen/weinig ervaring hebt, maar wel handig bent (bijvoorbeeld
omdat je al in de bouwwereld werkt) én het vak graag wil leren, nodigen we je uit om te
solliciteren.
Kijk en luister naar onze collega Maurice en hoor van hem waarom werken
als glaszetter bij Seuren zo boeiend is.

Een paar zaken die we belangrijk vinden:
• Je hebt een klantgerichte instelling.
• Je kunt goed opschieten met je collega’s en je kunt samenwerken.
• Je beheerst de Nederlandse taal en je hebt je rijbewijs (liefst BE).
• Je bent leergierig en gemotiveerd.

Wat hebben we je te bieden?
Een prettige werkomgeving met een positief en hardwerkend team, waar de menselijke maat
het uitgangspunt is en natuurlijk verdien je een marktconform salaris.

Wil je solliciteren?
Stuur dan een mail met je CV naar personeelszaken@ariens.nl
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