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PROFIEL: 

• Je hebt ervaring in metaalbewerking 

• Je hebt oog voor kwaliteit 

• Je hebt een goed technisch inzicht 

• Je bent leergierig 

• Je kan om met verantwoordelijkheid 

• Je bent flexibel en zelfstandig ingesteld 

 
 

FUNCTIEBESCHRIJVING: 

Als productiemedewerker luchtkanalen ga jij werken in een klein team op de afdeling die luchtkanalen 

produceert. Je houdt je dagelijks bezig met het bewerken van metaal (knippen & buigen van metalen 

platen, …) en leert de verschillende stappen om luchtkanalen in elkaar te zetten. Daarnaast leer je 

ook werken met verschillende machines zoals o.a. onze plasmasnijders. 

Kortom, afwisselend & leerrijk werk in een hecht team waarin er hard gewerkt wordt om een steentje 

bij te dragen aan een gezond(er) binnenklimaat voor iedereen!  

 

 

WIJ BIEDEN: 

Een contract van onbepaalde duur binnen een groeiende familiale organisatie. Je komt terecht in 

een dynamisch team en geniet van een opleiding op de werkvloer. De primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend en de organisatie is betrokken en informeel. Verloning volgens 

barema. 

 

 

INTERESSE?  

Contacteer Vibe Janssens! (013 46 09 80 of admin@stokjes.be) 

 

 

OVER STOKJES 

Stokjes NV werd 25 jaar geleden opgericht en is uitgegroeid tot dé referentie in luchtbehandeling & ventilatietechnieken.  

Dankzij steeds strengere isolatienormen van de gebouwen is luchtbehandeling een belangrijke topic geworden. Om als geen 
ander in te spelen op deze behoeften heeft Stokjes er steeds voor gekozen om mee te denken met zijn klanten. Het bedrijf houdt 
zich dus niet alleen bezig met de uitvoering van werken. Naast eigen productielijnen voor rond & rechthoekige kanalen, neemt 
Stokjes ook bij het studie-, reken- en bovenal aanpaswerk, het heft in handen. Zo slagen zij erin om systemen onmiddellijk aan 
te passen aan de noden van een gebouw zonder aan kwaliteit in te boeten. 
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