
Wegens 
uitbreiding in 
Oud Gastel 
zoeken wij een

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Wij zijn op zoek naar een 
teamplayer met technisch inzicht. 
Je bent klantgericht, kwaliteit-
en servicegericht. Kwaliteit moet 
het winnen van kwantiteit. Onze 
medewerkers presteren met plezier. 
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde 
medewerkers die bereid zijn een 
stapje extra te doen. Een aanpakker 
die uitdaging ziet in wijzigingen en 
snel kan schakelen.

Productie
medewerker
kozijnen
In deze functie maak je de mooiste kozijnen 
en deuren voor onze klanten. Geen 
massaproductie maar maatwerk. Onze 
productiefabriek in Oud Gastel bestaat 
uit moderne machines en computers. 
Dus ben jij dol op techniek, dan is 
dit de vacature voor jou. Na een 
goede inwerkperiode kun jij 
zelfstandig aan de slag.

WAT BIEDEN WIJ?
Een leuke baan bij een innoverend 
bedrijf dat nog steeds volop 
in ontwikkeling is en zeer 
betrokken medewerkers heeft. 
Goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

JOIN THE TEAM Ú

KUNSTSTOF • ALUMINIUM • GLAS

www.goemaat.nl

MEER INFO & SOLLICITEREN
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie naar: 
Goemaat Aluminium B.V. t.a.v. Jolanda 
Hasselmeijer. Email: jolanda@goemaat.nl 
Meer info? Bel 0165 - 3222 62
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WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?
Wij zijn op zoek naar een 
teamplayer met technisch inzicht. 
Je bent klantgericht, kwaliteit-
en servicegericht. Kwaliteit moet 
het winnen van kwantiteit. Onze 
medewerkers presteren met plezier. 
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde 
medewerkers die bereid zijn een 
stapje extra te doen. Een aanpakker 
die uitdaging ziet in wijzigingen en 
snel kan schakelen.

Productie
medewerker
kozijnen
In deze functie maak je de mooiste kozijnen 
en deuren voor onze klanten. Geen 
massaproductie maar maatwerk. Onze 
productiefabriek in Oud Gastel bestaat 
uit moderne machines en computers. 
Dus ben jij dol op techniek, dan is 
dit de vacature voor jou. Na een 
goede inwerkperiode kun jij 
zelfstandig aan de slag.

WAT BIEDEN WIJ?
Een leuke baan bij een innoverend 
bedrijf dat nog steeds volop 
in ontwikkeling is en zeer 
betrokken medewerkers heeft. 
Goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

JOIN THE TEAM 

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

In deze functie maak je de mooiste kozijnen 

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU?

KUNSTSTOF • ALUMINIUM • GLAS

www.goemaat.nl

MEER INFO & SOLLICITEREN
Stuur je sollicitatie met cv en motivatie naar: 
Goemaat Aluminium B.V. t.a.v. Elleke Buscop.
Email: elleke@goemaat.nl 
Meer info? Bel 0165 - 3222 62


