
Met het oog op versterking van zijn teams zoekt VAN HOOF NV een:

Medewerker MONTAGE /  
TEAMLEADER PLAATSING

VAN HOOF NV is marktleider in België in het ontwerpen, produceren en installeren van windschermen, pergola’s en  
parasols voor Horeca terrassen. Ons objectief ? Onze klanten tevreden stellen, waar ook ten lande. Op basis van de  
kwaliteit en voortdurende innovatie, vinden onze producten ook steeds gemakkelijker hun weg in het buitenland, dichtbij 
zoals Nederland en Frankrijk, maar ook ver weg, zoals Griekenland, Noorwegen, Spanje en Ierland.

Onze producten maken het terras-beleven zoveel mooier. Daarvoor zetten onze medewerkers zich elke dag vol in ! Daarvoor 
zijn we ook op zoek naar jouw creativiteit, passie en inzet.

UW ROL EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

• U zorgt voor een mooi afgewerkte plaatsing van de terrassen bij de klanten als teamleader van het plaatsingsteam. U 
houdt hierbij steeds rekening met de veiligheid en betrouwbaarheid van het geïnstalleerde terras. 

• U werkt nauwgezet en indien nodig bent u creatief en zoekt mee met de engineering naar de juiste oplossingen tot 
tevredenheid van de klant. U bent pas tevreden als ook de klant tevreden is. 

• U neemt deel, in functie van de werklast, aan montage van onze producten in de werkplaats. 

• Via Uw feedback op de werkvloer en bij de klanten, bent U mee drijvende motor in de productverbetering en de  
innovatie.

UW PROFIEL

• U heeft een technische opleiding metaal, bouw of hout, of gelijkwaardig door ervaring. 

• U hebt een uitgesproken technische interesse, ervaring in verandabouw en/of elektriciteit is een plus. 

• U spreekt vloeiend Nederlands en Frans, Engels is een plus.   

• U bent nauwkeurig en werkt zelfstandig, u neemt uw verantwoordelijkheid.  

• U bent bereid te werken volgens flexibele uren, een sporadische overnachting is niet uitgesloten. 

• U bezit rijbewijs B, rijbewijs C is een plus (of u bent bereid dit te halen)

Wij bieden u:

• Een stabiele onderneming, gestoeld op familiale waarden, die deel uitmaakt van een grotere groep 

• Een marktleider in België met Europese ambities 

• Een voltijdse betrekking in een sleutelpositie met goede verloning en veel autonomie. 

INTERESSE?

Stuur dan vandaag nog uw CV en motivatie-brief naar infoterrassen-vanhoof.be t.a.v Ulrik Van Houte 
NV VAN HOOF - Steenweg op Vilvoorde, 1745 Opwijk
Tel: 052/35.55.54
www.terrassen-vanhoof.be 


