
Glaszetter (leerling)

Weet je nog niet wat voor vervolgopleiding je wil doen? Ben je een praktijkmens? Heb je twee rechterhanden? Dan is het 
vak van glaszetter iets voor jou! Wij zoeken een nieuwe collega die dit prachtige en veelzijdige vak in de praktijk van een 
ervaren glaszetter wil leren.

Jouw toekomstige collega’s houden van de vrijheid en veelzijdigheid van dit vak. Als je voor GSF Glasgroep werkt, kom 
je namelijk op de meest uiteenlopende plekken. In een voetbalstadion of NS-station. Of na een inbraak, als de politie de 
sporen heeft veiliggesteld en wij de glasschade afhandelen. Bij ons is geen dag hetzelfde.

Enthousiast?
Met de juiste mix van motivatie, vakmanschap en toewijding voeren wij al meer dan een kwart eeuw glas gerelateerde projecten 
uit. Wij willen jou net zo enthousiast maken voor dit mooie ambacht als dat wij zijn. Jouw toekomstige collega’s staan te popelen 
om je de fijne kneepjes van het plaatsen of vervangen van glas te leren. Het is aan jou om er een succes van te maken!

Zie jij het helemaal zitten en kun je niet wachten om aan de slag te gaan of wil je meer informatie? 
Neem dan direct contact op met Jim Toornman, via 0320-257157.

fulltime functie | 40 uur | Lelystad | Hilversum

BARST JIJ VAN 
HET TALENT?

Wij verwachten van jou
  Dat je gemotiveerd bent om dit vak in de praktijk te 

leren
 Dat je de Nederlandse taal goed beheerst
 Dat je van aanpakken weet
 Dat je flexibel bent
 Dat je zuinig bent op je gereedschap en materiaal
 Dat je in of rond Flevoland of ’t Gooi woont

 

Wij bieden jou
  Dé kans om glaszetter te worden
  Een gecertificeerde vakopleiding via de Glas Branche 

Organisatie (GBO)
  De juiste begeleiding
  Leuke collega’s en een fijne werksfeer. We organiseren 

regelmatig leuke bedrijfsborrels en feestjes
  Alle mogelijkheden om je te ontwikkelen en door te groeien
  De mogelijkheid om je VCA-certificaat te halen
  De mogelijkheid om je rijbewijs te halen
  Een dynamische functie
  Een marktconform salaris en 8 procent vakantiegeld
  25 vakantiedagen
  Aanmelding bij het BPFV-pensioenfonds
  Bij goed functioneren een vast dienstverband
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