
Werken bij Van Reenen Glas 
 
Wij zoeken op korte termijn 
een enthousiaste allround medewerker m/v 

 
Wie ben jij? 
 
Ter ondersteuning van de bedrijfsleider zijn wij op zoek naar iemand die affiniteit 

heeft met techniek, zelfstandig kan werken en flexibel is ingesteld. Je weet van 
aanpakken en hebt zo nu en dan persoonlijk of telefonisch contact met klanten. 

Je werklocatie is onze zakelijke vestiging aan De Hemmen 6 in Drachten. Je zal 

voornamelijk in de werkplaats werkzaam zijn. Soms met een collega mee op pad 
gaan om bestellingen, in met name het noorden en midden van Nederland, uit te 
leveren. Een rijbewijs (B/BE) is een pré. 

Het is een veelzijdige en afwisselende baan voor een allround aanpakker. Het 

ene moment snij je glas (handmatig en machinaal), stel je een order samen, 
controleer je binnenkomende goederen of lever je materiaal uit en het ander 
moment sta je onze klanten te woord (telefonisch en persoonlijk) of ga je met 

een glaszetter mee op klus. Geen enkele werkdag is gelijk. 

Deze baan is ook geschikt voor een schoolverlater of iemand die kortgeleden is 
begonnen met werken. Je bent woonachting binnen 30 km. rondom Drachten. 

Wat bieden wij? 

• Functie van 38 - 40 uur per week; 

• Werken in een leuk, gemotiveerd en klein team; 
• Na de inwerkperiode ga je zelfstandig of in teamverband aan de slag; 
• Salaris conform cao Vlakglas, Glasbewerkings- en Glazeniersbedrijf, 

Groothandel. 

Van Reenen Glas hecht veel waarde aan gemotiveerde en enthousiaste 
mensen. Wij verzoeken iedereen die past bij onze vacatures te reageren. 

Oók als je (nog) niet de juiste papieren of diploma’s in je bezit hebt. 
 
Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden? 
Stuur ons dan jouw korte maar glasheldere motivatiebrief en bijbehorende CV 
per post of per e-mail. 

Heb je nog vragen? Bel dan naar 0512-541 800, mail ons of kom gezellig bij ons 

langs aan Pyriet 23 (9207 GK) in Drachten! 
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