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Over Jagro 

Jagro heeft een bijzondere band met HOUT! Door jarenlange ervaring en dit samen met een sterk 
professioneel team leveren en plaatsen wij: 

Parket, Fineer, Laminaat, Houten terrassen, Houten gevelbekleding 

En dit alles op een ambachtelijke manier & op maat van de klant. 

Eveneens zijn renovaties van bestaande parketvloeren één van onze kerntaken. 

Door onze groei, zoeken we nieuwe collega’s om ons team te versterken. 

Wil je alles leren over parket of jou verder specialiseren in het plaatsen van parket, laminaat en vinyl? Ben 
je een zelfstandige, nauwkeurige team player? Ben je bereid om veel bij te leren. Dan ben jij de persoon 
die we zoeken! Ook waarderen we jouw input. Loop je over van creatieve ideeën, deel ze met ons, we 
maken er samen een succes van!  

Meer info over ons bedrijf vindt u op : www.jagro.be  

 

Functie 

‘S ochtends vertrek je samen met je collega naar de klant waar jullie samen volgende werkzaamheden 
uitvoeren: 

• Plaatsen en renoveren van parketvloeren 
• Bewerken van parketvloeren (oliën, vernissen, ...) 
• Plaatsen van laminaat / vinyl 
• Plaatsen van muurplinten 
• Plaatsen van houten terrassen en houten wandbekleding  

 
Na afloop van de werkzaamheden ga je terug naar het atelier waar de wagen wordt geledigd en alles 
geordend in het atelier wordt terug geplaatst. Daarna zorg je voor de voorbereiding van de volgende 
werkdag, nl. klaarzetten van de juiste materialen en andere benodigdheden. 
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Aanbod 

• Je werkt gewoonlijk van maandag t.e.m. vrijdag tijdens de daguren (40u/week) 
• Je wordt betaald volgens de interessante verloning van Paritair comité van de bouw (124) en 

extra voordelen in de bouw. 
• Je geniet van de extralegale voordelen van de bouwsector. 
• Je krijgt het nodige werkmateriaal en/of een camionette ingericht volgens jouw noden (na 

inwerkperiode) 
• Je werkt in een stabiel, familiaal en modern parketbedrijf in volle expantie en maakt deel uit van 

een aangenaam team met voldoende ruimte voor zelfstandigheid en eigen inbreng. 
• Je krijgt verdere opleiding van alle plaatsingstechnieken, voorbereiding ondergrond, speciale 

afwerkingen. Alle technieken worden volgens een individueel opleidingsplan op maat en 
volgens uw noden opgevolgd. 

• Je werkt steeds voor mooie projecten en met hoogwaardige vloeren en afwerkingsproducten, 
waardoor je fier kan zijn op jouw resultaat 

• Je krijgt jobzekerheid binnen een stabiel, familiaal bedrijf. 
 
 
 
 
Hoe solliciteren 
 
Per mail CV en motivatiebrief versturen naar: 
 
gwendolien@jagro.be  
 
Heb je vragen, dan jan je steeds ook telefonisch contact opnemen met Gwendolien op: 
 
0470 85 64 69 

 
 

 


