
   

 
 
Wil jij werken in een professionele houtproductie-omgeving? Samenwerken binnen een vakkundig team? Bij een 
werkgever met échte aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling? Reageer dan op deze advertentie of bekijk 
één van onze andere vacatures.  

Wie wij zijn? MultiDesk Productie B.V. , toeleverancier van houtproducten aan de luxe jacht- en 

interieurbouw én voor de project- en meubelindustrie. Wij produceren interieurdelen, bureau-  en tafelbladen, 
kastonderdelen en luidsprekerboxen; alles volgens de hoogste kwaliteit.  Precisiewerk dus, waarbij elk detail telt. 
Heb jij dat ook in je vingers? 
 
Versterk dan onze afdeling spuiterij en ga aan de slag als: 

 

industrieel lakverwerker (30-38 uur) 
 
Je vindt het een uitdaging om: 

- diverse producten de juiste finishing touch te geven, bijv. topsegment geluidsboxen, fineerbladen, 
zitschalen en overige gebogen vormen; 

- vakkundig onze producten te schuren, op deskundige wijze uit te blokken en onze producten te polijsten; 
- in een spuitcabine, op een juiste wijze de gewenste grondlagen en/of laksoorten aan te brengen (beitsen, 

metallic en met name hoogglans spuiten). 
 
Wij zoeken een pro actieve collega, gedreven met een positieve instelling en werkmentaliteit.  
Je kunt zelfstandig werken en functioneert ook goed binnen een team. Je hebt verstand van lakproducten en 
ervaring met het spuiten van auto’s of andere (houten) producten. 
Beschik jij daarnaast ook over de nodige dosis doorzettingsvermogen en ben je nauwkeurig?  
Dan zoeken wij jou! 
 
Je wordt uiteraard goed ingewerkt en intern opgeleid. Ook kun je je bij ons blijven ontwikkelen. Zo ontstaan er 
mooie doorgroeimogelijkheden binnen onze industriële productieomgeving waar we sinds september ook 
werken met een spuitrobot (2,5D en 5-assig). 
 
MultiDesk is een stabiel gezond en groeiend familiebedrijf. Je krijgt goede arbeidsvoorwaarden en we investeren 
continu in moderne machines en de ontwikkeling van ons personeel. 
 
Wil jij je ervaring inzetten in ons bedrijf? Stuur je motivatiebrief met CV naar info@multidesk.nl.  
Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen op 0345-545777 en voor meer informatie kun je onze website 
bekijken: www.vandrenth.com. 
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