
Gassan Diamonds B.V.
zoekt een ervaren enthousiaste goudsmid

We zijn op zoek naar jou! Tenminste, als jij díe ervaren en enthousiaste goudsmid bent die wij 
zoeken. Deel jij de passie voor diamanten, high end sieraden en luxe horloges? Wil je onderdeel zijn 
van een enthousiast team dat gaat uitbreiden? Dan ben jij geschikt om te komen werken bij ons. 
GASSAN is de officiële dealer van meer dan 20 van 's werelds meest prestigieuze juwelenmerken 
en meer dan 60 van 's werelds meest exclusieve horlogemerken. Een familiebedrijf waar we trots op 
zijn met een inspirerende en commerciële werkomgeving.  

HHet atelier van Gassan Diamonds zoekt een ervaren goudsmid. Het atelier is een dynamische afde-
ling binnen GASSAN. We beschikken over een modern ruim atelier wat ook is uitgerust met een 
laser en 3D CAD teken programma. In het atelier worden alle wensen van onze klanten mogelijk 
gemaakt! 

Wij zoeken een goudsmid die: 
• Blij wordt van het werken in een inspirerende omgeving en creatief is
• In het bezit is van het diploma Goudsmid
• In ieder geval enkele jaren ervaring heeft en op snelheid kan werken
• Full-Time/Part-Time min. 4 dagen p/week werkt
• Zowel zelfstandig als in teamverband kan werken
• Stressbestendig en klantvriendelijk is
• Bereid is om flexibele dagen en tijden te werken, inclusief het weekend
• Goede beheersing heeft van de Nederlandse en Engelse taal

Jouw verantwoordelijkheden zijn:
•• Het op maat maken en zetten van verkochte sieraden
• Het zetten van een van onze prachtige diamanten
• Repareren van sieraden van klanten
• Het vervaardigen van nieuwe sieraden en het zetten van diamant voor onze  klanten
• Adviseren van de verkoop in de showroom 
• Het polijsten en schoonmaken van sieraden op locatie (beurzen) om ons ambacht te 
 presenteren

WWat bieden we jou?
Je hebt een gevarieerde functie waar je in een team werkt van 12 goudsmeden die elkaar helpen, 
waar creativiteit wordt gewaardeerd en waar een prettige werksfeer is. In bijzondere gevallen werk 
je op een van de andere locaties van Gassan, hoe leuk is dat!?
GASSAN biedt een enthousiast team van leuke collega’s maar ook goede arbeidsvoorwaarden.
Ben je enthousiast geworden en zie jij de match met ons bedrijf, gezien je drive en ervaring? Mail 
ons dan je schriftelijke sollicitatie inclusief een korte motivatie en CV aan: 
ssollicitatie@gassandiamonds.nl, t.a.v. Monique Jongmans. We kijken uit naar jouw reactie! 
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