
 

 

 
 

PRODUCTIEMEDEWERKER 
 
 
Wie zijn wij? 
 
G Constructions wil een kwaliteitsvolle service verlenen aan bedrijven. Ons doel is een 
klantgericht, dynamisch, innovatief en betrouwbaar bedrijf te zijn waarbij veiligheid, kwaliteit, 
teamwerk en betrokkenheid centraal staan. Door G Constructions zal altijd de nodige 
prioriteit worden verleend aan welzijn. 
 
Onze werknemers zijn dan ook van essentieel belang voor het succes van onze onderneming. 
Door open communicatie met elkaar en actieve inzet van iedereen, kunnen we onze 
doelstelling bij G Constructions bereiken en continu verbeteren. 
 
Jobomschrijving: 
 
We bieden je de opportuniteit om deel uit te maken van het G Constructions Team dat als 
missie heeft ondernemers te helpen met een kwaliteitsvolle oplossing voor hun poort.  
Binnen de firma ben je de drijvende kracht in de productie. Je bent verantwoordelijk 
productie van de goederen en de in- & uitgaande bestellingen. Anderzijds sta je in voor het 
lakken en verfspuiten van poorten en deuren volgens de gekende procedure en 
veiligheidsinstructies. 
 
Je werkt nauw samen met het magazijn, de techniekers en de planning. 
 
Profiel: 
 
- A2 in een technische richting of gelijkgesteld volgens ervaring. 
- Je kan een montage- en fabricatieplan interpreteren. 
- Je hebt een basiskennis van materialen & goederen. 
- Je hebt een grote leercapaciteit 
- Je kan met een computer en de nodige basis-programma’s werken 
- Je kan nauwkeurig, ordelijk en veilig werken. 
- Pluspunt: Je bent in het bezit van een heftruck-attest 
 
Wat bieden we je? 
 
- Een gespecialiseerde opleiding van de jobfunctie 
- Een aantrekkelijk loon in functie van jouw ervaring en tal van extralegale voordelen 
- Je werkt in een bedrijf waar je als persoon voorop staat 
- Mogelijkheid tot groei in het bedrijf 
- Mogelijkheid tot diverse opleidingen 
 
 
 



 

 

 
Heb je interesse om bij ons te komen werken? 
 
Aarzel dan niet en stuur je CV en motivatiebrief per e-mail naar info@gconstructions.be. 
Vergeet niet duidelijk je contactgegevens te vermelden. Voor verdere inlichtingen kun je ons 
contacteren op het nummer: 051.35.90.65. 


