
• Strandpaviljoen Neptunus  
• KTTC • Pronto Wonen  

• Shoeby • Badhotel Domburg  
• Team Verbrugge • Gors  

• Multidocker  
• Pot Interieur • WEA Accountants 
& Adviseurs • Schiedel Metaloterm 

• Zierikzeesche Houthandel  
• Mundo Recreatie • Koole Controls  

• Zeeuwse Oase • OZEO  
speciaal in onderwijs • Sagro
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Op zoek naar een leuke baan? 
Dit is jouw kans! 

 
Voor onze winkel in Domburg zijn wij op zoek naar verkoopmedewerk(st)ers 
voor het verkopen van onze collectie woonaccessoires en nog heel veel andere 

leuke dingen. 
 

Functie-eisen: 
100% inzet, spontaan, flexibel, representatief, creatief en enthousiast. 

Wij bieden jou een leuke, gezellige werkplek met fijne collega’s! 
Enige kennis van de Duitse en Engelse taal is een pré 

Aantal uren per week in overleg,  
Parttime of fulltime 

 
Lijkt het je wat?  

Stel je zelf dan voor via e-mail: info@akkerdaaskado.nl 
Whatsapp 0118584409 of kom langs bij ons in de winkel. 

We zien je reactie graag tegemoet! 
www.akkerdaaskado.nl
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Colofon 
 

Redactie adres:                 Waanderweg 64 

                                      7812 HZ Emmen 

Telefoon:                         (0512) 745 101  

E-mail:                             info@comgroep.nl 

Internet:                           www.comgroep.nl 

KVK-nr. 71985425 | BTW-nr. NL85859156B01 

Advertentie tarieven:         Op aanvraag

©  
Niets uit deze uitgave 
mag worden verveelvou-
digd door middel van 
druk, fotokopieën, geau-
tomatiseerde gegevens-
bestanden of op welke 
andere wijze ook zonder 
voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de 
uitgever.
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Vacatures Schiedel Metaloterm B.V. Middelburg
Schiedel Metaloterm B.V. is een internationaal productiebedrijf dat voorziet in 

metalen rookgasafvoersystemen.

                                         

Wij hebben 2 mooie vacatures open staan:

                           

1. Receptiemedewerker/Management Assistent 

Je bent verantwoordelijk voor diverse administratieve werkzaamheden (organi-

seren van dienstreizen, communicatie naar medewerkers, postbehandeling);                         

 

2. (Allround) Plaatwerker 

Je richt je op het bewerken van dun rvs-materiaal (TIG-lassen, Mig-Mag lassen, 

walsen, punt-/radiaallassen en assembleren en isoleren van producten a.d.h.v. 

werktekeningen).                                             

 

Ben jij op zoek naar een afwisselende baan, met goede arbeidsvoorwaarden, in 

een prachtig bedrijf? Neem een kijkje op onze website en solliciteer! 

https://www.metaloterm.com/nl/carriere/
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