
Wij als Meubitrendteam produceren met passie veel meubelen vanuit onze 
fabriek van ongeveer 14.000m2. En dat doen we op geheel eigen wijze. Gewoon 
in Oss. Wij brengen een uitgebreide collectie meubelen voor zowel retail als de 
projectinrichting op de markt via ons netwerk van dealers en projectinrichters. 

Alles wordt op bestelling en eventueel op maat gemaakt naar de individuele 
wensen van de klant met een snelle levertijd van 4 weken

VAKMANSCHAP UIT NEDERLAND!

 Wij versterken ons team graag met 
enthousiaste mensen en zijn op zoek naar;

Ben jij gedreven, wil je de handen uit de mouwen steken en heb je belangstelling 
in een leuke functie binnen een goed georganiseerde, dynamische organisatie? 

Reageer dan nu!

Richt je sollicitatiebrief met c.v. aan; 
Meubitrend BV | afdeling personeelszaken 

Grevelingenmeer 9 | 5347 JP te Oss | info@meubitrend.com

Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen via telefoonnummer 0412 69 69 48.

Ervaren machinale Ervaren machinale 
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