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Ontwikkel je loopbaan in de bouw (glas) branche! 
Kom jij ons team versterken? WIJ ZOEKEN EEN
ALLROUND HALBEHEERDER
VAKKUNDIG, BETROUWBAAR EN BETROKKEN
Glas van Veen is specialist in het 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 techniek en prijs. 
Wij bedienen vanuit ons nieuwe bedrijfspand in Woerden de gehele Randstad.

Ben jij KLANTGERICHT, COMMUNICATIEF sterk, ben je een AANPAKKER en werk  
je graag in een TECHNISCHE omgeving? Zoek je een bedrijf dat volop GROEIT en in  
ONTWIKKELING is? Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan zijn we op zoek naar jou! 
betrokken bij het bedrijf? Dan zoeken we jou!

DIT DOET GLAS VAN VEEN
• Glasmontage nieuwbouw
• Glas(de)montage renovatie, transformatie en restauratie
• Voorraadhoudende glasgroothandel
• Glasbewerking
• Brandwerend glas | Veiligheidsglas
• Monumentaal glas | Vacuumglas
• Interieurglas | Constructief glas
• Praktisch kenniscentrum

Glas van veen B.V. | Finse Golf 14 3446 CK Woerden | 0348 - 437777 | glasvanveen.com

https://glasvanveen.com/


JOUW VAARDIGHEDEN
• Ervaring met automatisering, rijbewijs B(E)
• Je kunt goed organiseren en overzicht bewaren
• Technische opleidingsachtergrond heeft een voorkeur, maar is niet noodzakelijk
• Je bent een teamplayer
• Handig, stress- en weersbestendig en leergierig

WIJ BIEDEN
• Toekomstperspectief in een sterk bedrijf
• Persoonlijke ontwikkeling en opleiding
• Moderne secundaire arbeidsvoorwaarden
• Team met betrokken en ervaren collega’s
• FT functie met prima marktconform salaris;
• Up to date geautomatiseerde omgeving

KLIK OP DEZE BUTTON OM 
DIRECT TE SOLLICITEREN

Je kunt ook handmatig je 
motivatie en CV mailen naar 
linata@glasvanveen.com

Voor aanvullende vragen neem contact op met Robert Eikelboom | 06 46925724

Bekijk onze korte bedrijfsimpressie 
op YouTube!

DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN
• Administratief verwerken en controleren van de inkomende glas en materiaal leveringen
• Voorraadbeheer materialen en materieel
• Coördineren transport en snijwerkzaamheden
• Assisteren bij glasbewerking/laden & lossen klanten en plaatsingsploegen
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https://www.youtube.com/watch?v=jeANfGuYhd4

	Button 7: 
	Button 4: 


