
Word je blij van mooie interieur en standbouw 
projecten met een perfectionistisch karakter? 
Werk je graag met je handen én heb je een echt 
timmermansoog? 

Wij zijn op zoek naar een meubelmaker/
interieurbouwer die, binnen een klein hecht 
team, mee wil werken om mooie projecten te 
realiseren op onze werkplaats en op locatie. 

Over ons
Heko Projecten is een familiebedrijf dat zich heeft 
gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van 
interieurs en beursstands. Omdat we groeien, zijn 
we ter versterking op zoek naar een meubelmaker/
interieurbouwer die graag in een klein hecht team wil 
werken, waarvoor reizen geen probleem is en die ervan 
houdt samen met ons de uitdaging aan te gaan. 

Werkzaamheden en werkomgeving
Voor vele verschillende opdrachtgevers ga je interieur en 
standbouw projecten vervaardigen in onze werkplaats om 
vervolgens deze te plaatsen op (beurs)locaties in binnen 
en buitenland. Heko Projecten is gevestigd in Druten en is 
met een team van 11 personen een gemiddelde speler in 
de markt. Wij werken voor zowel kleine als grote bekende 
klanten. Heko Projecten kenmerkt zich door een gezellige 
maar hands on werksfeer.

Wat vinden we belangrijk?
• Ervaring in de standbouw is wenselijk maar geen must
• Technisch inzicht
• Stressbestendig
• Creatief/vindingrijk
• Ervaring en kennis van houtbewerkingsmaterialen en 

houtproducten
• Ervaring met fineer en massiefhout verwerking
• Gemotiveerde en teamgerichte instelling
• Bereid om in weekenden te werken
• Flexibel en houdt van aanpakken.
• Woonachtig in een straal van 50 km rondom Druten
• Je kunt goed omgaan met klanten en hun wensen

Wat bieden wij jou?
• Een fulltime aanstelling met uitzicht op een vast 

contract
• Mogelijkheden voor ontwikkeling
• Goede tot zeer goede arbeidsvoorwaarden 
• Een heel gezellig team

Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je brief met CV naar
e.kocken@hekoprojecten.nl

Wil je meer weten over ons bedrijf neem contact op of
kijk op www.hekoprojecten.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet
op prijs gesteld.

VACATURE:
meubelmaker /
interieurbouwer
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