Tamsin in Damme (Brugge) maakt al 60 jaar naam met smaakvolle vloer- en muurbekleding voor woningen, kantoren of
winkels zoals met keramische tegels. Naast begeleiding in de
productkeuze in onze showroom garandeert Tamsin een
kwaliteitsvolle plaatsing.
Om ons professioneel team te versterken zijn we op zoek naar (m/v):

VLOERDER
TAKENPAKKET: • Je takenpakket bestaat uit het plaatsen van keramische vloer- en wandtegels waarbij je
verantwoordelijk bent voor het maken van de chape, het egaliseren en verdichten.
JOUW PROFIEL: • Je bent ervaren in vloeren en bent meteen inzetbaar. • Je spreekt Nederlands. • Je hebt
inzicht in het werk en leert graag bij. • Je bezit over een rijbewijs B en kan zelfstandig werken.

KERAMIEKBEWERKER
Ben je marmerbewerker en zie je keramiek als een nieuwe uitdaging? Wil je een fijne werkplek
als natuursteenbewerker?
TAKENPAKKET: • Wij zoeken iemand die uit keramische platen mooie, passend aanrechtbladen of ander
maatwerk kan maken. • Je staat in voor het opmeten, maken, afwerken en plaatsen van keramische keuken
en badkamertabletten. • Daarnaast sta je ook in voor het uitbekleden van douches.
JOUW PROFIEL: • Je kan secuur werken. • Een technische tekening lezen is geen probleem voor jou. • Je
kan zelfstandig werken. • Je kan op een creatieve manier denken en bent oplossingsgericht. • Technisch
inzicht is erg belangrijk. • Je spreekt Nederlands. • Je bezit over een rijbewijs B.
WAT BIEDEN WE JOU: • We bieden je een vaste job in dienstverband in een bedrijf waar we het belangrijk
vinden om op een persoonlijke manier met elkaar en met onze klanten om gaan. • Je past binnen het team
als je net als ons ervoor wilt gaan en van aanpakken weet. • Je komt terecht in een enthousiaste groep die
op tijd van koffie en een grap houdt. • Als je de wens hebt om jezelf te ontwikkelen en door te groeien, ben
je bij ons aan het juiste adres. We kijken alvast uit naar je sollicitatie!
Laat je overtuigen door onze medewerkers
(onafhankelijke bevraging door organisatie
consulent edeps, 2018):
“Tamsin staat garant voor een flexibele
werksfeer met leuke menselijke bazen.
Er is afwisselend en uitdagend werk waar
ons vakmanschap eer wordt gedaan, er
is een grote autonomie en we worden
correct en fair behandeld. We ontvangen
er een goed salaris dat steeds op tijd
betaald wordt.”
INTERESSE?
Stuur jouw motivatie + cv naar gregory@tamsin.be
of naar Dorpsstraat 173, 8340 Sijsele-Damme (Brugge)
of contacteer ons voor meer info op 050 35 10 25

www.tamsin.be

