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Bouwbedrijf Floré nv is gegroeid uit een familiale kmo sinds 1930 en heeft  in de loop der jaren zich sterk 
geprofileerd in het segment voor openbare aanbestedingen. De bouw en renovatie van openbare gebouwen, 
scholen, rusthuizen en ziekenhuizen maar zeker ook sociale huisvesting behoort tot de belangrijkste activiteiten. Ook 
realiseerden we met succes diverse bouwprojecten voor de private sector.  

Onze werven situeren zich in de Vlaamse Ruit (Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel), waar bouwbedrijf Floré zich een 
stevige reputatie heeft weten opbouwen als aannemer klasse 7. 

Samenwerkingen met andere trouwe bouwpartners in tijdelijke maatschappen staan ons toe om omvangrijke 
renovatieprojecten te realiseren. 

Ondersteund door een uitgebreid materieelpark en een eigen schrijnwerkerij uitgerust met CNC machine hebben wij 
de mogelijkheid om flexibel en efficiënt de ons toevertrouwde projecten tot een goed einde te brengen. 

In 2020 realiseerden we een omzet van ruim 24 miljoen euro met een 80-tal medewerkers. 

Ter versterking en uitbreiding van ons schrijnwerkersteam zijn wij op zoek naar: 

een junior schrijnwerker met een eerste werkervaring  

EN 

een ervaren schrijnwerker 

Een greep uit de werkdagen van onze schrijnwerkers: 

Een collega-schrijnwerker pikt je aan jouw voordeur op of op een afgesproken opstapplaats. Samen rijden jullie met 
de camionette rechtstreeks naar een werf in hartje Brussel waar jullie tussen 6u30 en 7u verwacht worden. Na een 
goede morgen en instructies van de werfleiding laad je het voorbereide schrijnwerkmateriaal uit de camionette.  
Vandaag staat de plaatsing van de gordijnkasten op de planning. Onder begeleiding van je ervaren collega installeer 
je de gordijnkasten volgens de regels van de kunst op de juiste plaats met oog voor kwaliteit.  

Rond 9u leggen jullie het nagelpistool even neer voor een korte pauze met je kopje dampende koffie of een 
boterham. Als schrijnwerkersduo assisteren jullie elkaar waar nodig en gaan jullie veilig en vlot te werk. 

Na de middaglunch werk je verder zelfstandig de opdracht af en laat je de werf netjes achter. De verantwoordelijke 
van de schrijnwerkerij belde jullie zonet dat de voorbereide deuren voor de volgende werkdag klaar liggen in de 
schrijnwerkerij te Melsele. De volgende ochtend houden jullie daar een tussenstop, laden de deuren in en maken 
van de gelegenheid gebruik om de voorraad van de camionette aan te vullen of dat dagje verlof persoonlijk aan te 
vragen. Vervolgens rijden jullie door naar een werf in Gent.   

Aan variatie geen gebrek: elke werf is uniek. Zo zal je ook raamtabletten, keukenmeubilair, gipsplaten of 
gevelbekleding mogen plaatsen.  
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Jouw profiel: 

Je beschikt over een diploma houtbewerking. Voor het junior profiel heb je bij voorkeur een eerste relevante 

werkervaring achter de rug. Voor het ervaren profiel kan je minimum 5 jaar relevante werkervaring voorleggen. We 
verwachten dat je taalkennis Nederlands hebt en een rijbewijs B op zak hebt. Een basiskennis van 
computergestuurde werktuigmachines en VCA is een pluspunt maar geen must. 

Ons aanbod: 

� Je krijgt begeleiding en ondersteuning van een ervaren schrijnwerker, een mentor, om een krak te worden 

in je job  

� Je maakt deel uit van een enthousiast loyaal team 

� Je komt terecht in een bedrijf met een vlakke organisatiestructuur 

� Je ontvangt een marktconform loon volgens de barema’s eigen aan de sector 

� Bij voorkeur woon je in het Waasland of regio Brasschaat. Je kan rekenen op georganiseerd collectief 

vervoer met bijhorende mobiliteits- en verplaatsingsvergoeding volgens barema’s eigen aan de sector. 

� Binnen onze firma zijn er opleidingsmogelijkheden en reële doorgroeimogelijkheden tot volwaardig 

schrijnwerker. 

� We houden van teamspirit: teambuilding en een jaarlijks eindejaarsfeest mogen niet ontbreken.  

Interesse? 

Is je interesse gewekt en/of sta je te popelen om deel uit te maken van ons team? 

Stuur jouw CV per e-mail naar anniek@fbnv.be en kenny@fbnv.be. We koppelen spoedig naar jou terug. 
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