
 

       
 

 
Vacature Allround Assemblage medewerker 
 
Hallo, wij zijn Dock Four.  
Wij zijn een jong Nederlands maakbedrijf, wij maken en verkopen Dock Four Stylepads. Met onze 
Stylepads creëer je een flexibel, functioneel en uniek systeem voor de wand. Wanden bepalen de 
sfeer in het interieur, dus moeten ze origineel, stijlvol en slim aangekleed worden. Met de Stylepads 
van Dock Four kan het.  
 
Dock Four is een groeibedrijf, onderdeel van een grotere groep bedrijven (B&C International), ook 
actief in de interieurbranche. Wellicht heb je ons wel eens gezien op TV bij het vtwonen programma 
“Weer verliefd op je huis”.  
 
Life is too short for boring walls  
 
Voor het produceren, assembleren en verzendklaar maken van onze Stylepads zijn wij op zoek naar 
een fijne collega in ons atelier. 
 
Functie 
Als Allround Medewerker Assemblage binnen dit bedrijf word je breed ingezet. Het is om deze reden 
dan ook belangrijk dat je flexibel bent en het vanzelfsprekend vindt anderen te helpen. De 
werkzaamheden zullen bestaan uit het maken en in elkaar zetten van Stylepads. 
 
Kernactiviteiten 

 voorbereiden van productie/assemblagemiddelen en -goederen; 
 het snijden van stoffen en het fineren, lamineren en afwerken van panelen; 
 het voorbereiden van digitale bestanden in Illustrator en/of Photoshop;  
 bedienen van de benodigde machines waaronder de printer en onze CNC-machine; 
 het maken van wandpanelen met specials/functionals; 
 het verzendklaar maken van het complete product stylepads; 
 verbetervoorstellen doen op het gebied van efficiënte en kwaliteit; 

Profiel 
 MBO niveau techniek of houtbewerking; 
 kennis van machines; 
 hands on en gevoel voor techniek; 
 plannen en organiseren; 
 nauwkeurig en improvisatievermogen; 
 kennis van MSOffice en Photoshop is een pre; 

 
 
 
 



Wat bieden wij? 
Onze opdrachtgever biedt je een leuke uitdagende functie, met ruime mogelijkheden tot persoonlijke 
groei. Een belangrijke rol binnen het team. Volop kansen op plezier in een informele, creatieve en 
ondernemende cultuur. 
 
Indiensttreding  
Je kan direct beginnen. Voor in het begin 3 of 4 dagen in de week. Je werkt in de dagdienst van 07:45 
tot 16.45. 
 
Info/reactie 
Heb je nog vragen of wil je reageren? Dat kan via hrm@dockfour.com 
Kijk voor meer info ook op www.dockfour.com. 
 
 
 


