Wie is CREATE!
Create! is een van de grotere decor ontwerp- en productie bedrijven in Nederland. Veel grote festivals en
evenementen in Nederland en daar buiten worden inmiddels voorzien van decor, ontworpen en/of
geproduceerd door Create! Denk hierbij onder andere aan Decibel Outdoor Festival, WiSH Outdoor
(Nederland en Mexico), Intents Festival, Dominator Festival, Parookaville (Duitsland) en vele andere.
Daarnaast breiden onze werkzaamheden zich ook uit buiten de festival branche. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld standbouw en horeca inrichting. Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en
daarom zijn we PER DIRECT op zoek naar jou!

(Leerling) CNC Frezer man/vrouw
Wat houdt je werk in?
Het gaat om een uitvoerende functie als (Leerling )CNC Frezer in onze werkplaats waarbij je soms de uitstap
maakt naar de uitvoering op locatie. Je vindt het een uitdaging om de meest uiteenlopende constructies te
maken van hout en andere materialen. Je wilt graag CNC Machines (3 assig en 5 assig) leren bedienen of
bent hier reeds ervaren mee. Je gaat zelfstanding of in teamverband projecten vorm geven. Dit doe je op
basis van de door onze werkvoorbereiders aangeleverde tekeningen, gecombineerd met eigen ervaring en
inzicht!
Wat hebben wij jou te bieden?
• Marktconform salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
• Fulltime 40 uur dienstverband
• Goede secundaire voorwaarden
• Een afwisselende en uitdagende baan
• Een gezellige werkplek met veel ambitie
Deze functie vereist van jou:
• Je hebt ervaring met CNC Machines (pre), of wilt dit graag leren.
• Je hebt technisch inzicht (je kan een werktekening lezen en zelfstandig uitvoeren)
• Je denkt niet in problemen maar in oplossingen
• Je bent in het bezit van rijbewijs B (bij voorkeur BE)
• Je bent flexibel
• Je kan zowel individueel werken als in teamverband
• Je kan snel schakelen
• Ambitie om het hoogst haalbare te bereiken
• Je werkt secuur en vind de kwaliteit van het eindproduct belangrijk!
Zijn dit jouw kwaliteiten?
• Snel kunnen schakelen
• Stressbestendig
• Accuraat
• Flexibel
• Teamspeler
Interesse gewekt?
Ben jij de persoon die we zoeken, of heb je vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met :
Bjorn Berkers via 06-21861471 of mail je CV en motivatie naar bjorn@createbv.com
Meer informatie vind je op www.createbv.com

