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Functietitel: Ervaren en gedreven begeleider houtafdeling/schrijnwerker M/V 

regio Veurne 

 

InterWest is een maatwerkbedrijf dat meer dan 400 werknemers tewerkstelt op zijn sites in 

Veurne en Diksmuide. Onze hoofdactiviteiten zijn co-packing, houtbewerking, diensten, inhouse 

en allerhande losse opdrachten zoals het samenstellen van uw promotie-materiaal. 

 

In onze houtafdeling kunnen we met ons zeer uitgebreid machinepark een divers gamma van 

toepassingen aanbieden: op maat zagen, frezen, boren, schaven, … Onze troeven, hieronder 

beschreven, zijn een eigen schrijnwerkerij en flexafdeling. 

Het volledige productieproces kan in eigen beheer gebeuren: ontwikkeling van nieuwe ideeën, 

nieuwe modellen productierijp maken,… Kortom, van brute plank naar afgewerkte slaapkamer. 

 

Onze eigen schrijnwerkerij 

Eén van onze sterkste punten, is dat onze houtafdeling over een eigen schrijnwerkerij beschikt 

met een uitgebreid modern machinepark. 

Verzagen, splijten, schaven, frezen, afkorten, boren,….zijn enkele processen die we voor onze 

klanten kunnen verwerken. 

Binnen onze schrijnwerkerij hebben we ook een strokenafdeling waar 2e keus platen verzaagd en 

genageld worden naar blokken die onder allerlei goederen en platen worden geplaatst. 

We gaan elke uitdaging aan! 

 

Onze flexafdeling 

In onze flexafdeling zijn we sterk in het verwerken van allerhande manuele werken. 

“ Flexibiliteit”, het woord zegt het zelf, is typisch aan onze afdeling, al onze werkposten worden 

aangepast aan de specifieke vraag van onze klanten. Etikettering, vullen van goodiebags, mailings 

klaar maken, samenstellen van allerhande onderdelen,…je noemt het maar op! 

In deze afdeling specialiseren we ons ook in het maken van staalboeken, staalborden, 

stalenwaaiers,…van parketvloeren. 

 

Om de verdere groei te kunnen garanderen zijn we dringend op zoek naar een ervaren en 

gedreven begeleider houtafdeling/schrijnwerker m/v. 

 

Taken: 

Je werkt mee in de houtafdeling van InterWest, je bent teamleader van de ploeg die aan u 

toegewezen is. 

Je staat in voor het uitvoeren en het opvolgen van de afgesproken werken en zorgt voor 

een correcte uitvoering van het werk, zowel naar kwaliteit als naar rendement. 
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Je stuurt de werknemers aan en leert ze op waar mogelijk. 

Je werkt zelf ook mee, je bent met uw volledige ploeg het visitekaartje van onze houtafdeling! 

 

Profielomschrijving:  

Je beschikt over een technische opleiding. 

Je hebt ruime ervaring als schrijnwerker/medewerker houtafdeling en je bent leergierig. 

Je bent sociaal ingesteld en houdt ervan de verantwoordelijkheid te nemen over een groep 

doelgroepmedewerkers . 

Je bent verantwoordelijk vanaf de bestelling tot de oplevering en je hebt ervaring met de 

volgende machines: 

Paneel en afkortzaag 

Freesmachine 

Kolomboor 

CNC 

Je deinst er niet voor terug om zelf achter de machines te staan. 

Je hebt geen probleem met fysiek zwaar werk. Als er geen werk is in de houtafdeling, dan krijgt u 

een tijdelijk een andere functie binnen het bedrijf van onze klant. 

Je kan een groep van doelgroepmedewerknemers aansturen en werknemers zoveel mogelijk 

vaardigheden aanleren. 

Je kan het werk goed organiseren; je hebt oog voor kwaliteit en veiligheid. 

Startdatum: zo vlug mogelijk. 

 

Aanbodomschrijving:  

Onmiddellijke opstart. 

Een job met veel afwisseling en contacten.  

In dienst van InterWest, start met contract van bepaalde duur (periode te bespreken). Bij een 

positieve evaluatie wordt dit omgezet naar een contract van onbepaalde duur. 

Voltijdse tewerkstelling in dagdienst: dagelijks van 8u-12u en van 12u30 tot 16u30.  

Wij zijn op zoek naar een échte teamplayer en verwachten een flexibele ingesteldheid. 

 

Heb je een passie voor hout-, meubel- en binnenschrijnwerk? 

Ben je op zoek naar een functie met veel verantwoordelijkheid en afwisseling binnen een sterk 

groeiend bedrijf? 

Solliciteer snel via solliciteren@interwest.be of 0492/58 05 57. 
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