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ALLMETAL NV

Monteerder aluminium schrijnwerk

Je werkt in het atelier. Werkuren van 7u30 tot 16u.
Werking atelier :
- Reynaers profielen worden geleverd op 6 meter lengte.
- Profielen worden verzaagd naar gewenste lengte
- Frezen van gaten en uitsparingen voor sloten, scharnieren, ..
- Assembleren en persen van profielen tot kader
- Monteren van beslag
- Assembleren vaste en opengaande delen
- Zagen en monteren van glaslatten
- Muggenramen maken: zagen en assemblage van profielen, gaas met rubber vastzetten
- Opkuis atelier/werkplek
Als start-up kan je onmiddellijk beginnen bij het maken van vliegenramen en het zagen van de glaslatten, rubberen
van ramen. Heb je dit onder de knie dan wordt het persen van profielen tot kader aangeleerd.
Daarna het monteren van de verschillende beslagen en de assemblage van vaste en opengaande delen.
Wat wordt er van jou verwacht :
-

Nauwkeurig werken ; opgegeven afmetingen juist volgen
Netheid : bij het verlijmen van de hoeken en het aanbrengen van siliconen
Orde in het atelier, opkuis werkplek

Je loon :
-

-

Allmetal werkt onder het paritair comité 124 Bouw
Indien je geen opleiding of kennis hebt, is het uurloon 16,011€ (Cat. I)
Na zes maanden en een goede evaluatie kan je uurloon aangepast worden naar 16,808€ (Cat.IA)
Ben je vertrouwd met schrijnwerkerij dan start je na een evaluatie aan 17,070€ (Cat.II)
Overuren : overuren worden uitbetaald volgens KB213. Dit wil zeggen dat je 180 uren per jaar kan maken die
worden uitbetaald aan 20% bovenop de gewerkte overuren.
Vakantiegeld wordt uitbetaald door Vakantiekas
2 x per jaar ecocheques ter waarde van 100 euro

Verlof :
-

Inhaalrustdagen
3 weken bouwverlof in juli
2 weken bouwverlof in december (kerst-nieuwjaarsperiode)
2 tot 6 vrij te kiezen verlofdagen afhankelijk van gepland bedrijfsverlof

Opleiding :
-

gebeurt in het atelier maar ook buitenshuis, bijvoorbeeld opleiding bij Reynaers

Allmetal is een klein bedrijf waar je prestaties echt naar waarde worden geschat !

