Meubelmaker
Akoestiekfabriek
Het bedrijf
Het bedrijf ontwerpt en produceert akoestische oplossingen voor de zakelijke
markt. Zij doet dit op innoverende wijze, met een flinke dosis bevlogenheid en
passie. Zij maakt alles mooier en zijn specialisten op het gebied van ontwerpen en
akoestiek met oog voor detail.
De Akoestiekfabriek is gevestigd in Rotterdam: de stad van daden en dat merk je
aan de werkwijze.
De Akoestiekfabriek maakt bijzondere, ecologische akoestische producten voor in
en rond plaatsen waar mensen werken en wonen.
De drijfveren zijn simpel en helder. Mooie producten maken met een functie: een
akoestische functie. Zij willen de beste zijn en iets weggeven. Iedere oplossing die
de werkplaats verlaat is gecontroleerd en heeft altijd iets extra’s.
Er wordt over elke fase van het product nagedacht om een zo klein mogelijke
‘footprint’ achter te laten. Ze staat ergens voor en ze werken samen met
leveranciers en klanten die dit ook nastreven. Zo halen we het beste uit elkaar.
Naast akoestische oplossingen wordt er gewerkt aan een aantal andere
productlijnen.
Voor De Akoestiekfabriek is Graaf Enzo op zoek naar twee bijzondere
meubelmakers die passen in deze omgeving.

De rol als meubelmaker
Als meubelmaker ben je een hele belangrijke schakel in het proces. De bestaande
producten moeten constant worden verbeterd, nieuwe producten moeten worden
ontwikkeld. Naast Akoestische producten wordt ook gewerkt aan andere
oplossingen.
Na het ontwikkelen van een product moet het gereed gemaakt worden voor
productie in grotere aantallen, een proces dat elders uitgevoerd wordt. Ook dit
proces van uitbesteden, controleren en bijstellen ligt bij de meubelmaker. Het
grootste gedeelte van de tijd zal je actief zijn in Rotterdam. In een aantal gevallen
ook bij de klant op locatie om producten te monteren.
Graaf Enzo
De Akoestiekfabiek

Funktie eisen
● Uitstekende kennis van ontwerp en houtbewerking
● Ervaring met houtbewerkingmachines
●
●
●
●
●

Een creatief brein, dat om het hoekje durft te denken
Moet zich een beetje een artiest vinden
Zelfstandig denkend, misschien wel wat tegendraads
Gezien de sterk wisselende vraag, geen 95 mentaliteit
Een wereldverbeteraar, passend bij de manier van werken van De
Akoestiekfabriek

● Verantwoord willen ontwerpen, produceren, bijdragen en leven.
● Rijbewijs BE
Wat wordt er geboden
●
●
●
●

Een
Een
Een
Een
● Een

geweldige baan bij een geweldig bedrijf
groeiend bedrijf met perspectief
Rotterdamse mentaliteit
fijn salaris en reiskosten indien noodzakelijk
sociale, duurzame omgeving

Contact
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Simon van der Graaf
simon@graafenzo.nl
+31653103569
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