
Leer een echt vak met 4 dagen werken en 1 dag 
MBO-2 BBL vakopleiding glaszetten!

(JUNIOR) GLASZETTER
In teamverband 4 dagen per week professioneel uitvoeren van onze glaszetopdrachten 
in de gehele Randstad en 1 dag naar school met na 2 jaar een MBO-2 diploma Glaszetten.
De opleiding start in Utrecht-Nieuwegein in augustus 2022. Je bent een leergierige vakbe-
kwame klantenbinder die de klantkeuze voor Glas Van Veen dagelijks waar maakt en ook 
een harde werker met kijk op praktische en veilige uitvoering met als motto “in één keer 
goed”! Dit is een afwisselende uitdagende groei functie in ons Montage team met veel 
vaktechnische ontwikkelingsmogelijkheden.

JOUW VAARDIGHEDEN
• Leergierig zijn en werken/denken op VMBO/MBO niveau met praktisch technisch inzicht is  
 belangrijk. Voor de MBO-2 opleiding heb je wel een VMBO diploma,  
 basis beroepsgerichte leerweg, nodig
• Goede communicatieve & administratieve vaardigheden, teamspeler met gevoel voor humor
• Gedreven, flexibel, stressbestendig, hoog improvisatievermogen, weersbestendig
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- Glasmontage nieuwbouw 

- Glas(de)montage renovatie,  

   transformatie & restauratie

-  Voorraadhoudende   

 glasgroothandel

-  Glasbewerking

-  Brandwerend glas |  

 veiligheidsglas

-  Monumentaal glas |   

 Kitapplicaties

- Interieurglas |  

 Constructief glas

-  Praktisch kenniscentrum

• Toekomstperspectief in een sterk bedrijf
• Persoonlijke ontwikkeling en opleiding
• MBO-2 opleiding Glaszetten BBL
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

• Team met betrokken en ervaren collega’s
• Goede werkfaciliteiten
• Prima marktconform salaris 

WIJ BIEDEN

Glas Van Veen is specialist  in leveren en plaatsen van beglazing. Al meer dan 40 jaar een 
sterk en betrouwbaar glasbedrijf. Wij zijn leverancier, plaatsingsbedrijf en kenniscentrum 
voor alle glasprojecten. Onze onafhankelijkheid waarborgt de juiste glasoplossing in tech-
niek en prijs. Wij bedienen vanuit ons nieuwe bedrijfspand in Woerden de gehele Randstad.

BEN JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Stuur je motivatie en CV naar linata@glasvanveen.com.  Neem voor aanvullende informatie 

gerust contact op met Robert Eikelboom of Arjen Bleeker.

VAKKUNDIG, BETROUWBAAR, BETROKKEN


