
WIJ ZOEKEN  
EEN PLATENBAAS

Wil jij graag werken in een bedrijf dat alles groots aanpakt maar 
tegelijkertijd een klein en betrokken team is? 

DAT ZIJN WIJ. WIJ ZIJN FORS. 

FORS is een hecht team van ervaren liefhebbers dat alles geeft om prachtige  
projecten met groot formaat tegels te realiseren. Wij beheersen en realiseren  
exclusief maatwerk met dit prachtige, populaire en luxueuze oppervlak.

Sinds eind 2021 zijn wij werkzaam op een nieuwe locatie, Dorser 6, in het voor ons 
vertrouwde Someren. Wij zijn gespecialiseerd in het zelfstandig inmeten, op maat 
maken, bewerken én plaatsen van XXL tegels. 

We beschikken over twee waterjets om de stijgende vraag en een hoge doorloop-
snelheid waar te maken. Naast ons hoofdproduct realiseren we ook andere maat-
werktoepassingen. De basis is en blijf hetzelfde, het prachtige materiaal.

Ons materiaal is ons heilig en dient met zorg behandeld te worden. Vanaf het 
moment dat het materiaal gelost wordt tot het moment dat het materiaal op maat 
gesneden en bewerkt ons pand verlaat. 

Wij zoeken iemand die het leuk vindt om de zorg en verantwoordelijkheid voor het 
materiaal op zich te nemen. Het betreft hier enerzijds de logistieke handelingen, 
maar ook de aanvoer van onze eigen waterjets en het beheren en optimaal inrich-
ten van onze voorraad en productiehal. Samen met je collega’s.

Wat ons betreft houdt het daar niet op. Want wij gaan voor de lange termijn, daar-
om willen wij ook in jou investeren.
Wij zien jouw rol op termijn uitgroeien van zorg voor het materiaal tot het bewerken 
ervan. Denk daarbij aan het verlijmen, polijsten én (machinaal) op maat maken.
Mocht je reeds ervaring hebben met materiaalbewerking en/of als machine-opera-
tor dan willen we uiteraard ook graag met je in gesprek.
Vanzelfsprekend bieden wij jou prima arbeidsvoorwaarden, een informele werk-
sfeer en kansen om te leren en samen met ons door te groeien.

EN HIER KOM JIJ IN BEELD

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
•  dat je samenwerken leuk vindt, zelfstandig werken ook.

•  dat je twee rechterhanden hebt.

•  dat je soms eigenwijs bent, je neemt geen genoegen 
met zomaar een antwoord. Doorvragen mag.

•  dat je enthousiast en trots wordt door samen te werken 
in een klein, hecht en ervaren team.

•  dat je net als wij een lange termijn gedachte hebt.

ZOU DIT IETS VOOR JOU KUNNEN ZIJN?
Stuur een mail naar info@fors.nl of bel 085 902 18 52.

FORS BV Dorser 6 5711 LE Someren www.fors.nl


