
Halmedewerker (m/v) - fulltime

Glaslinq is de grootste onafhankelijke glasgroothandel in Noord-Nederland. Glaslinq 
bestaat uit 40 collega’s en heeft 4 vestigingen in Friesland, Groningen, Drenthe en 
Overijssel. Alle vestigingen snijden en bewerken enkelglas, beschikken over eigen 
glasspecialisten, eigen transport en een montageteam. In de uitvoering werken de 
vestigingen nauw samen om een project effi  ciënt en klantgericht te laten verlopen.

Glaslinq is onderdeel van de Olijslager Groep. Bij de Olijslager Groep leveren 200 
gemotiveerde collega’s advies en producten aan zakelijke klanten voor het verfraaien 
en beschermen van vastgoed. Dat doen we vanuit 5 bedrijven die nauw met elkaar 
samenwerken. Ons bedrijf kenmerkt zich door een open cultuur waarin feedback geven 
en ontvangen, eerlijkheid, wederzijds respect, streven naar plezier in het werk, ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling, gedreven samenwerken tussen afdelingen en balans 
tussen werk en privé belangrijke elementen zijn.

Functie

Ter uitbreiding van ons team in Sneek zijn wij op zoek naar een enthousiaste halmedewerker. Je 
komt te werken in een fi jn en hecht team, bestaande uit 5 collega’s. Als halmedewerker houd jij 
je vooral bezig met glasbewerking, zorg je ervoor dat het magazijn op orde is en ga je af en toe 
mee met onze glaszetters naar klanten. Met andere woorden: een heel veelzijdige baan met veel 
vrijheid!

Wat verwachtenwij van jou?

 Je hebt interesse of ervaring in de glasbranche. We staan er dus ook voor open om jou dit   
    prachtige vak te leren!;
  Glasbewerking, glassnijden;
  Je werkt nauw samen met alle collega’s en daarin helpen we elkaar om gezamenlijk de  

    klantvraag uitstekend in te vullen;
  Inzet, humor en gezelligheid. Je bent een hardwerkende, fi jne collega om mee te werken.

Wat bieden wij?

  Een leuke baan met een bijbehorend en marktconform salaris;
  Een open, transparante, eerlijke en laagdrempelige werkomgeving in een solide bedrijf met  

    een focus op de lange termijn;
  Ruime mogelijkheden om kennis- en vaardigheidstrainingen en opleidingen te volgen;
  Ruimte voor een goede werk/privé balans. 

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan snel door je motivatie en CV te sturen naar 
hr@olijslager.nl

Heb je vragen naar aanleiding van de vacature? Neem dan gerust contact op met Ingrid via 
06-21311311.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Voor onze vestiging in Sneek zijn wij op zoek naar een: 

glaslinq
samen sterk in glas Olijslager


