
Functieomschrijving 
Als Assemblagemedewerker ben je een vaste kracht binnen ons afdeling Magazijn 
van 2 medewerkers. Vanuit ons magazijn ontvangen we diverse onderdelen 
van leveranciers die we samenvoegen. Denk hierbij aan onderdelen van hout, 
metaal en kunststof. Alles dient in elkaar gezet te worden tot stoelen, tafels en 
lampen. Belangrijk is dat je praktisch inzicht hebt en overzicht houdt over de 
werkzaamheden. De werkzaamheden bevatten dagelijkse fysieke inspanningen. 
Naast het assembleren van meubels ben je verantwoordelijk voor het inpakken van 

de producten en het laden en lossen van goederen.

Functie-eisen 
Belangrijk in deze functie is dat je van aanpakken houdt, inzicht hebt, overzicht 
behoudt en je in onderstaande eigenschappen herkent:

 •  Nauwkeurig 

•  Handvaardig 

•  Teamspeler

•  Doorzetter

•  Bij drukte bereid zijn tot overwerk

•  In bezit van rijbewijs (B) is een pré

Wat bieden wij? 
Wij bieden:

•  Een betrokken groep directe collega’s
•  Persoonlijke begeleiding
•  Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
•  Werk aan mooie producten
•  Werk in een schone en veilige omgeving
•  Marktconform salaris

Heb je interesse en ben jij op korte termijn beschikbaar? Stuur dan jouw motivatie 

en CV naar Koen de Winkel: koen@devorm.nl

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
Dank voor uw begrip.

A Leemansweg 45
 6827 BX Arnhem
 The Netherlands

T +31(0) 268 200 360 
E info@devorm.nl 
W devorm.nl

Assemblagemedewerker / Meubelmaker (40 uur)

De Vorm is per direct op zoek naar een fulltime 
medewerker met een praktische instelling en die 
het leuk vindt om in teamverband onze meubels in 
elkaar te zetten. Bij voorkeur heeft onze geschikte 
kandidaat technisch inzicht en ‘’Gouden handen.’’

Bedrijfsprofiel 
De Vorm is een snelgroeiend meubellabel 
voor de internationale zakelijke markt. Wij 
ontwerpen en verkopen design meubels voor 
kantoren, horecagelegenheden en openbare 
ruimtes. De focus ligt daarbij op het creëren van 
duurzame meubels waarbij materiaalinnovatie of 
productietechniek altijd het uitgangspunt is.  
Zo maken wij bijvoorbeeld meubels van 
gerecyclede plastic flessen. Wij werken nauw 
samen met internationale interieurarchitecten  
en ontwerpers.

www.devorm.nl


