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WWW.POULEYN.BE
RAMEN - DEUREN - POORTEN

POULEYN   ZOEKT  JONG  POTENTIEEL

HEB JE INTERESSE IN EEN VACATURE? 
Stuur dan graag uw cv en motivatiebrief per mail naar personeel@pouleyn.be

OPENSTAANDE  VACATURES:

1.  SERVICE TECHNIEKER TUINPOORTEN

2. PLAATSER (TUIN)POORTEN

3. LASSER

4. PRODUCTIEVOORBEREIDER POORTEN (TEKENAAR)

Groep Pouleyn, gevestigd in Vichte, is met zijn typisch West-Vlaamse hands-on-mentaliteit een toonaangevend 

bedrijf en profileert zich al generaties lang als 100% Belgisch producent van houten maatwerk.

Vol passie staat Pouleyn voor expertise en toewijding. 

Sinds jaar en dag kiest Pouleyn als pionier voor Afrormosia, één van de meest kwalitatieve houtsoorten. 

De kwaliteit van Afrormosia komt volledig tot zijn recht bij de productie van de exclusieve Pouleyn poorten, ramen 

en deuren. 

1 SERVICE TECHNIEKER TUINPOORTEN 

PROFIEL:

• Vakkennis : je hebt kennis van elektriciteit en mechanica

• Efficiëntie : je werkt planmatig en binnen de vooropgestelde tijd 

 je kan zelfstandig werken en bent team-speler 

 Je bent positief ingesteld en gemotiveerd.

• Perfectionisme: het onderhoud van de poort of de herstelling  

 gebeurt alsof het voor uzelf is

• Klantvriendelijk: Afspraken stipt nakomen, zowel naar werkgever   

 toe als naar de klanten

• Representatief: een nette en beleefde vakman die iedere klant   

 “graag in huis wilt halen” 

• Flexibiliteit: gezien het dringende karakter van herstellingen   

 alsook de onvoorspelbaarheid betreffende herstellingstijd ben je   

 flexibel ingesteld.



4 PRODUCTIEVOORBEREIDER POORTEN (TEKENAAR) 
 

Je versterkt het departement van de poorten en bent verantwoordelijk voor:

• Het opmaken van de orderbevestigingen naar klanten toe.   

 Deze bevatten een uitgebreide beschrijving van de desbetreffende   

 poort alsook detailtekeningen van de toekomstige situatie 

 (plannen ten behoeve van grondwerken, elektriciteits-voorbereiding, ...)

• Het opvolgen van de bevestiging alsook het klantencontact

• Het bestellen van diverse order-gerelateerde onderdelen 

• Het opmaken van de documenten met betrekking tot de productie  

 van deze poorten

PROFIEL:

• Je genoot een opleiding van bachelor hout, bouw,     

 technisch tekenaar ... of gelijkwaardig

• Je bent vlot in het gebruik van AutoCAD (2D en 3D)

• Efficiëntie: je werkt planmatig en binnen de vooropgestelde tijd  

 je kan zelfstandig werken en bent een team speler.    

 Je bent positief ingesteld en gemotiveerd.

• Klantvriendelijk: Afspraken stipt nakomen, zowel naar werkgever toe 

 als naar de klanten

• Je werkt nauwkeurig

• Je bent tweetalig N/FR

3 LASSER 
 

In deze functie zal je instaan voor:

• Samenstellen en lassen van onderdelen volgens plan

• Werken met verschillende lasprocédés

• Naast het lassen worden de onderdelen verder afgewerkt tot een   

 perfect onderdeel voor onder andere poorten en ander schrijnwerk

PROFIEL:

• Je hebt ervaring met het lassen en fijn afwerken van onderdelen

• Je werkt nauwkeurig en bent kwaliteitsbewust

• Je werkt stipt en volgt de vooropgestelde planning

• Je kan vlot technisch plan lezen en interpreteren welke bewerkingen  

 nodig zijn om het onderdeel af te werken.

2 PLAATSER (TUIN) POORTEN 

PROFIEL:

• Vakkennis : je hebt ervaring met het plaatsen en afwerken van 

 (tuin)poorten of afsluitingen en je hebt een rijbewijs C

• Efficiëntie : je werkt planmatig en binnen de vooropgestelde tijd 

 je kan zelfstandig werken en bent team-speler 

 Je bent positief ingesteld en gemotiveerd.

• Perfectionisme: het correct plaatsen en afwerken van onze kwalitatieve  

 producten op een perfecte manier zodanig dat     

 “uw werk door iedereen gezien mag worden”

• Klantvriendelijk: Afspraken stipt nakomen, zowel naar werkgever toe als 

 naar de klanten

• Representatief: een nette en beleefde vakman die iedere klant   

 “graag in huis wilt halen”


