
Vacature fulltime allround Goudsmid/diamantzetter 

 

Heb jij een paar handen die de mooiste ringen voor speciale momenten kunnen maken? Hou je van ambacht? Van 
edelmetaal en schitterende diamanten?  

Wij zijn op zoek naar een ervaren en veelzijdige goudsmid/diamantzetter om ons team te versterken. 

Wat hebben wij te bieden? 

• Een salaris passende bij je ervaring en je toegevoegde waarde. 

• Ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling (groeimogelijkheden naar andere specialismen in ons team, o.a. CNC 
machines, meedenken met onze collectie, etc.). 

• Een goed pensioen en reiskostenvergoeding. 

• Up-to-date materiaal om mee te werken. 

• Een prettige werksfeer en veel waardering. 

• Elke vrijdagmiddag vrij (vroeg het weekend in). 
 

Wat zoeken we?  

• Je hebt aantoonbare ervaring met het bewerken van edelmetaal 

• Als je al diamanten kunt zetten is dat geweldig! (En anders leren we je het) 

• Je bent bereid om fulltime (38 uur) te werken  

• Je bent een teamplayer  

• Je bent leergierig en steekt graag je handen uit de mouwen  

• Je hebt een onbesproken verleden 
 

Wie zijn wij? 

A:S Relatieringen B.V. is het toonaangevende trouwringenatelier van Nederland. We zijn gevestigd in het Friese Jou-
re. Sinds 1863(!) vervaardigen wij op grote schaal prachtige (trouw)ringen onder de naam Aller Spanninga 1863. Onze 
klanten zijn juweliers en goudsmeden waar mensen komen om een mooie ring uit te zoeken. In ons eigen atelier ma-
ken wij - op basis vanuit onze eigen collectie speciaal voor de trouwlustigen – de gewenste ring op maat. Echt am-
bachtelijk maatwerk! Dit doen we met een team van 15 gezellige en hardwerkende mannen en vrouwen. Ieder in 
zijn/haar eigen specialisme om ervoor te zorgen dat onze klanten tijdig over de speciaal gemaakte ring(en) kunnen 
beschikken.  

Heb je interesse? 

Dan willen we je graag leren kennen! Tijdens het sollicitatieproces praat je met verschillende, mogelijk toekomstige 
collega’s. Zo krijg jij een heldere indruk van ons prachtige bedrijf en wij van jou. Solliciteer door een mail met CV en 
een begeleidende mail te sturen naar f.vanderwei@allerspanninga.com. 
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