
Glaszetter (ervaren)

Het plaatsten van glas kent geen geheimen meer voor jou. Jij bent een echte vakman als het om glas gaat en beheerst de fijne 
kneepjes tot in de puntjes. Naast een mooi salaris vind je veilig werken en vrijheid in je functie ook belangrijk. Dat snappen 
we. Want pas als je je helemaal op je plek voelt, kun je het verschil maken. En heb jij niet alleen een lach op je gezicht, maar onze 
klanten ook. 

Bij GSF Glasgroep draait alles om glas. Van glasherstel na een inbraak of schade, isolatieglas tot interieurglas. Wij zijn de 
vaste leverancier van onder meer politie, woningbouwverenigingen, gemeenten, verzekeraars, penitentiaire inrichtingen en 
ziekenhuizen. Bij ons is geen dag hetzelfde.

Kennismaken?
Wij voeren al meer dan een kwart eeuw allerlei glas gerelateerde projecten uit. Met de juiste mix van motivatie, vakmanschap en 
toewijding. Herken jij je hierin? Vind je het belangrijk om in een bedrijf te werken waar de mens centraal staat? Waar er een goede 
afwisseling is tussen reistijd en werken op locatie en waar je bovenal veilig werkt? Dan wordt het tijd om kennis te maken!

Maak vandaag nog een afspraak met Jim Toornman, via 0320-257157.
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BEN JIJ EEN 
GLASPATSER?

Jouw ideale werkgever
 Heeft een veelzijdige functie als glaszetter
 Vindt een goede werksfeer heel belangrijk
 Zorgt ervoor dat je veilig kunt werken
 Ziet jouw talent en maakt daar werk van
  Wil je specifieke vakopleidingen van de Glas 

Branche Organisatie (GBO) laten volgen
 Gaat voor kwaliteit en heeft het GBO-vakcertificaat 
  Stelt een vast dienstverband in het vooruitzicht (bij 

goed functioneren)
  Betaalt je een marktconform salaris en 8 procent 

vakantiegeld
 Biedt je 25 vakantiedagen
 Meldt je aan bij het BPFV-pensioenfonds
 Geeft je de kans om een 13e maand te verdienen

Onze ideale glaszetter
 Is een ervaren vakman
 Voert zelfstandig glasschadeherstel uit
 Voelt zich verantwoordelijk voor het werk dat hij levert
 Is een fijne collega om mee te werken
  Is bereid om storingsdiensten (volgens een vast schema) 

te draaien
  Wil graag in een goed georganiseerd bedrijf werken waar 

de mens centraal staat
 Is in bezit van rijbewijs B (BE-rijbewijs is een pré)
 Heeft een VCA-certificaat of is bereid om dit te halen
 Beheerst de Nederlandse taal goed
 Woont in of rond Flevoland of ’t Gooi
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