
WERKEN BIJ STEEL DREAMS, 
DAT BETEKENT: 

Samenwerken met plezante, energieke collega’s

Werken met degelijk, kwalitatief werkmateriaal

Groeien op individueel en bedrijfsniveau

Familiale sfeer en een vlakke structuur

4x per jaar eens zot doen op teambuilding

Volledig ingerichte camionetten

Hard werken als het moet, plezier maken als het kan

TIJDLOOS SMEEDWERK VOOR BINNEN 
ÉN BUITEN: DA’S WAT WE DOEN. 
Alles uit staal wordt in ons eigen atelier in Essen 
volledig met de hand gemaakt. Niet alleen ramen 
en deuren, maar ook leuningen en balustrades, 
tuinkamers en oranjerieën, spiegels, enzoverder 
worden hier gecreëerd. Alles wordt volledig op maat 
gemaakt en kwaliteit staat altijd voorop. 
De afwerking moet feilloos zijn, zodat onze 
producten echte eyecatchers vormen in de woning 
van onze klanten. 

En vanaf 2023: werken in een gerenoveerd gebouw met 
nieuwe toonzaal en refter met pooltafel, dartsboard, een 
lockerruimte met douches en een volledig uitgeruste 
keuken! 

ONS TEAM MAAKT MÉÉR DAN RAMEN EN 
DEUREN. ONTDEK HET OP DE ACHTERKANT!

WERKVOORBEREIDER
Als werkvoorbereider ben jij de link tussen het papierwerk en de praktijk. Je zorgt ervoor dat de andere teams hun werk zo vlot 
mogelijk kunnen doen. Jij brengt het project tot leven!  Voor het lassen verzorg jij de voorbereidingen. Denk hierbij aan het op 
lengte zagen van het staal aan de hand van een zaaglijst, de nodige boorgaten voorzien, … Na het lassen verzamel je alle 
stukken en bereid je ze voor op transport naar de coating. 

WIE BEN JIJ? 
Planlezen is geen probleem voor jou 

Je bent een echte teamplayer

Je hebt oog voor detail en technisch inzicht 

Kwaliteit vind je heel belangrijk

Je bent een harder werker en maakt ook graag plezier 

Heb je ervaring als werkvoorbereider? Top! Geen ervaring? 

Geen probleem, interne opleiding kan voorzien worden!

Je hebt een goede kennis van het Nederlands in functie van 

het correct interpreteren van klantendossiers. 

VAN ONS KRIJG JE
Uitdagende high-end projecten: stalen ramen en 

deuren voor binnen én buiten, tuinkamers, leuningen, 

spiegels, balustrades, oranjerieën, …

Werken met degelijk, kwalitatief materiaal 

Leuke collega’s en een toffe werksfeer in een 

familiaal bedrijf 

Correcte verloning naar ervaring

Individuele groeimogelijkheden 

12 ADV-dagen

Maaltijdcheques na 1 jaar anciënniteit 



www.steeldreams.be


