VACATURE
GOUDSMID/GIETER

Wil jij werken voor een toonaangevend sieradenmerk in hartje Eindhoven? Ter uitbreiding van ons gezellige
en creatieve team zijn wij op zoek naar een Goudsmid. Minitials is all about love en dat is terug te zien in
onze werkwijze. Het motto is originaliteit en authenticiteit waarbij kwaliteit, persoonlijkheid en service voorop
staan. We zijn na bijna 10 jaar nog steeds sterk groeiende en hebben grote ambities.
OVER DEZE FUNCTIE
Als goudsmid werk je op locatie in ons atelier of onze flagship store. Samen met ons team van goudsmeden
vervaardig je halffabricaten, werk je orders af en repareert de juwelen. Tevens ben je medeverantwoordelijk
voor het productieproces (in onze gieterij), het afwerken van sieraden en op peil houden van de voorraad.
Er worden regelmatig nieuwe collecties ontwikkeld, een creatief oog en meedenkend vermogen zijn hierbij
een must! Je hebt ervaring met goudsmeden en het gietproces wat wij toepassen om sieraden te maken op
bestelling van de klant.
VERANTWOORDELIJKHEDEN:
– Het gieten, afwerken en op peil houden van de voorraad halffabricaten en gepersonaliseerde sieraden;
– Het zetten van diamanten
– Beheren dagelijkse productie-runs
– Kwaliteitscontrole
– Het draaien van productie waarin je bezig bent met continue verbetering
OVER ONS
Eenieder die ooit lief heeft gehad zal zich met Minitials kunnen identificeren. Voor jezelf, om een geboorte te
vieren, altijd iets van je dierbare bij je te dragen of om een bepalend moment of mijlpaal in je leven te vieren.
Minitials opgericht in 2011 door Marloes Engel & Marshia Tijssen, twee jonge moeders die met volle teugen
van het leven genieten. De sieraden van Minitials worden op bestelling gemaakt. Ieder stuk is uniek en
vervaardigd uit de meest hoogstaande kwaliteit materialen; 18 karaat goud, diamanten en edelstenen.
Kettingen, oorbellen, ringen en armbanden zijn voorzien van één of meerdere initialen, symbolen,
vingerafdrukken of spreuken. Minitials opereert wereldwijd via de website en op Europees niveau via ons
dealernetwerk.
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VAN EEN GOUDSMID/GIETER VERWACHTEN WIJ:
– Je hebt een afgeronde opleiding van de vakschool;
– Affiniteit met sieraden en ervaring met gieten is een pré;
– Affiniteit met 3d tekenen is een pré;
– Gemotiveerd en proactieve werkhouding;
– Je bent zorgvuldig en werkt nauwkeurig;
– Is bereid om ook op zaterdag te werken;
– Is communicatief en sociaalvaardig;
– Enthousiaste houding;
WIJ BIEDEN:
– Uitdagend werk in een informele en collegiale werksfeer;
– Een passend salaris, vastgesteld op jouw kennis en ervaring;
Veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheden;
– Maar vooral: een leuke tijd binnen een cultuur waarin iedereen even belangrijk is en we elkaar aanvullen
Ben jij de persoon die wij zoeken? Stuur je sollicitatie onder vermelding van “Sollicitatie Goudsmid/Gieter”
naar maartje@minitials.com.
Soort dienstverband: Fulltime, bepaalde tijd
Start functie: Per direct
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

