Vacature: medewerk(st)er confectie – stikster/stikker

Krekels Visibiliteit op locatie
In 18 jaar tijd heeft Krekels tonnen ervaring opgedaan en veel know-how ontwikkeld.
Met één doel voor ogen: uw merk en uw boodschap maximaal zichtbaar maken op locatie!
Dankzij rechtstreekse import van de hardware en de eigen printinstallaties voor personalisatie
van uw materiaal, mag u rekenen op competitieve prijzen en betrouwbare levertermijnen.
Voortdurend speuren we de markt af naar nieuwigheden. We zijn altijd on the move, in elke
betekenis. We zijn geprezen om ons uitgebreid aanbod en onze klantgerichte aanpak. In de
Benelux groeiden we uit tot de marktleider in vouwtenten. Op Europees niveau zijn we de
nummer één voor Startenten. In ons klantenbestand treffen we zowel internationale merken,
reclamebureaus, steden en gemeenten, verenigingen als kmo’s.

Verantwoordelijkheden en taken:
Confectie :
- ervaring in confectie
- confectioneren van artikelen uit ons aanbod (vlaggen - polyester wanden - textielframes –
tentstoffen)
- ontwikkelen van juiste snijpatronen in samenwerking met collega's
- Meedenken en initiatief nemen om efficiëntie te verbeteren
- meehelpen ontwikkelen van nieuwe producten
- streven naar perfectie in de uitvoering van het werk
Andere taken:
We helpen graag collega's bij piekmomenten. O.a. een handje toesteken in productie moet
mogelijk zijn. Bij wijze van afwisseling van job is af en toe hulp in productie welkom:
assemblage van roll-up banners - bestikkering van tentstoffen - lamineren van bedrukte
panelen ...
Algemeen:
- meehelpen aan orde en netheid in bedrijf
- veiligheid
- meewerken aan interne activiteiten
- inspiratie voor collega's
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Wie zoeken we?
Wij zoeken een enthousiaste en nauwkeurige persoon die voltijds wil werken.
Onze nieuwe collega is een teamspeler, kan alert handelen en hij/zij kan gefocust en
punctueel werken.

Het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid is een

meerwaarde.

Profiel:
-

Minimum 2 à 3 jaar confectie ervaring in productie-omgeving binnen een KMO bedrijf

-

Zelfstandig kunnen werken

-

Stressbestendig

-

Efficiënt kunnen werken

-

Teamplayer

-

U werkt graag in een ordelijke en nette omgeving en draagt er zelf aan bij

-

Vereiste talenkennis: perfect Nederlands spreken en lezen

-

Flexibel qua uurregeling (enkel dagwerk, geen shiften)

Aanbod:
Een zeer afwisselende job in een dynamisch en ambitieus team van collega’s.
Wij verlonen competitief volgens ervaring.
Maaltijdcheques van 7 EUR / stuk zijn steeds inbegrepen in uw loonpakket.
Solliciteren:
Per e-mail naar Sandra van der Arend: sandra.vanderarend@krekels.net
Graag uw CV steeds toevoegen.
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MISSIONSTATEMENT : MISSIE - WAARDEN - VISIE van Krekels

Missie voor Krekels:

Visie voor Krekels:

De missie is de reden van bestaan van de organisatie.

Beschrijving van de gewenste situatie die je
organisatie in de toekomst wil bereiken.

Krekels wil visibiliteit op locatie aanbieden door innoverend, trendy, mobiel, duurzaam en snel te (de)monteren
promotiemateriaal te produceren volgens de persoonlijke
wensen van de klanten.

Krekels is een trendy, dynamisch en ambitieus bedrijf
dat streeft naar een snelle service en een goede dienst
na-verkoop. Met een flexibel, enthousiast team en een
persoonlijke aanpak willen we geen enkele uitda-ging
uit de weg gaan.

Krekels staat voor “The Art to attract people!”

Waarden voor Krekels:
De gemeenschappelijke overtuigingen die
zichtbaar worden in het gedrag van ieder lid
van de organisatie.
Dagelijks zetten we ons in om professionele en duurzame
kwaliteit van onze producten te garanderen. Binnen onze
organisatie dragen orde en netheid bij tot een veilige,
milieuvriendelijke en gezonde werkomgeving.
Wij zijn een bedrijf dat interne samenwerking en teamwork hoog in het vaandel draagt.
Het respect naar ieders functie binnen het bedrijf resulteert zich ook in de vriendelijke en open aanpak naar
onze klanten toe.
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We streven ernaar om een aangenaam en flexibel bedrijf
te zijn waar elke klant zich welkom voelt, de collega’s met
plezier komen werken en voldoende kansen krijgen om
zich te ontplooien.

Met onze eigen productie in Lokeren zijn we in staat
om onze klanten op een vlotte en kwalitatieve manier
te bedienen. Dankzij het ontwikkelingsteam is er ruimte
voor maatwerk en innovatie, en kunnen we inspelen op
de behoeften van onze klanten.
We hechten er veel aandacht aan om duurzame, milieuen gebruiksvriendelijke materialen aan te bieden.
Krekels engageert zich naar het personeelsteam om
een boeiende en variërende werkomgeving te creëren
met de mogelijkheid om opleidingen te volgen, door te
groeien binnen de bedrijfsstructuur,...
De firmanaam ‘Krekels’ mag, voor iemand die professioneel mobiel promotiemateriaal zoekt, geen onbekende
zijn.

