Flentrop Orgelbouw
Flentrop Orgelbouw houdt zich bezig met de nieuwbouw van orgels, maar ook met restauraties van
historische orgels. Wij doen dat over de hele wereld en staan bekend om onze kwaliteit. Het bedrijf
bestaat al sinds 1903.
Wegens pensionering van een aantal collega’s zijn wij op zoek naar:

(LEERLING) Orgelpijpenmakers
Je wordt medeverantwoordelijk voor de restauratie en vervaardiging van orgelpijpen en tongwerken
in onze werkplaats in Zaandam. Je hebt een opleiding of ervaring in metaalbewerking. Het gaat hier
dan om (hard)solderen, polijsten en rondkloppen. Maar ook behoren verspanende werkzaamheden
zoals boren, draaien en frezen tot je vaardigheden.
Mocht je hier geen ervaring in hebben krijg je van ons de ruimte en de tijd om jezelf te ontwikkelen
onder begeleiding. Daarnaast assisteer je collega's met allround orgelbouwwerkzaamheden.
Wat verwachten wij van jou:
* Opleiding in metaal of praktijkervaring in metaal.
* Je werkt graag met je handen en hebt affiniteit met ambachtelijk werken
* Je bent nieuwsgierig, leergierig en gaat altijd voor kwaliteit.
* Je speelt zelf orgel, of hebt passie voor (orgel) muziek; dit is een voordeel, geen vereiste.
* Je hebt geen problemen met soms lichamelijk zware werkzaamheden.
* Je bent bereid om enkele keren per jaar naar het buitenland te reizen.
* Je bent een teamspeler.

Wat krijg je er voor terug
- Een goed salaris, pensioenregeling en secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO orgelbouw).
- Een zelfstandige baan met 26 vakantiedagen en 10 roostervrije dagen bij een fulltime
dienstverband.
- Mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en trainingen.
- Leuke enthousiaste collega’s en een informele werkomgeving.
- Mogelijkheid voor werken in deeltijd.
- Een vaste aanstelling is zeker bij gebleken geschiktheid

Motivatiebrief en cv kunnen (liefst per mail) worden gestuurd aan:
Flentrop Orgelbouw, Westzijde 57, 1506 EC ZAANDAM
t.a.v. Anja Bies, bedrijfsleider (075-6168651, 06-19582424)
anja@flentrop.nl
informatie over de werkzaamheden kun je opvragen bij onze chef van de pijpenmakerij,
Jeroen Rijpkema (jeroen@flentrop.nl)

