
Je komt terecht in ons grote atelier in Kuurne, net buiten het bruisende centrum van Kortrijk. Daar fabriceer en
herstel je ringen, oorbellen, kettingen, armbanden en andere courante juwelen. Dat doe je aan professionele
werkbanken met hoogwaardige gereedschappen en machines.

Valt je oog op het lasertoestel? Of zou je wel eens graag een eigen 3D-ontwerp uittekenen en smeden? Dat kan!
Want je vier collega’s hebben samen meer dan honderd jaar ervaring – écht waar. En die kennis delen ze graag
met jou. 

Je laat je creativiteit de vrije loop en ontwikkelt je eigen stijl. Samen met je collega’s bepaal je welke taken jou
het best liggen. Of wat je liever aan iemand anders overlaat. Je baas Kevin? Die staat gewoon mee op de
werkvloer. En tijdens de middagpauze vertelt hij honderduit over zijn kinderen of deelt hij handige
mindfulnesstips. Vaarwel stress!  

Wat we van jou verwachten? 

·       Je hebt een diploma goudsmid op zak,
·       beschikt over een flinke dosis motivatie,
·       en hebt een uitstekend oog voor detail – ja, we zijn een tikkeltje perfectionistisch. 

Ervaring is mooi meegenomen, maar geen must. 

Je beslist zelf of je fulltime of parttime aan de slag gaat. Wanneer je in dienst treedt, bespreken we welke
verloning bij je ervaring en opleidingsniveau past. Daarna monitort Kevin je vooruitgang. Én zorgt hij ervoor dat
je verloning met je mee groeit. Met knikkende knieën naar je baas stappen en om opslag vragen … is dus
verleden tijd. 

VACATURE – GOUDSMID (M/V/X)

Smeed je graag aan je toekomst? Én aan onze juwelen?

Dan word jij misschien wel onze nieuwe goudsmid! 

 

Zie je jezelf al helemaal in ons atelier staan? Laat dan van je horen via kevin@atelierkdesmetz.be. 
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