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        Vacature glasplaatser 

Wie zijn we?  

Atelier Mestdagh is een dynamisch en groeiend familiebedrijf, gespecialiseerd in glas-in-loodramen: 
creatie & restauratie. Wij staan bekend om onze kwaliteit, goede klantenservice en aanpak op maat 
van de klant. Wij werken in kerken, kastelen, private woningen. Gedegen vakkennis, streven naar 
perfectie, werken met passie, open communicatie staan in ons atelier centraal.  

 

Naar wie zijn we op zoek?  

Naar een gedreven iemand om onze buitenploeg te versterken. Tegelijk zal je ook af en toe in het 
atelier assisteren. Hou je van zorgzaam werken? Je bent inventief in het zoeken naar oplossingen? Je 
hebt een passie voor glas of erfgoed of ambacht? Dan hebben wij misschien wel een plek voor jou!   

Absolute voorwaarden: 
● Enige ervaring in een bouwgerelateerd bedrijf. 

● Je beschikt over een rijbewijs. 

● Je bent Nederlandstalig.  

● Je hebt geen schrik van werken op grote hoogte (vanop stelling of hoogtewerker) 

● Je bent in goede gezondheid en sterk. Het is een fysiek veeleisende en zware job!  
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Jouw profiel is bij voorkeur 

• Glazenier, glasplaatser of schrijnwerker die al minstens 2 jaar ervaring heeft in de glassector,  
schrijnwerkerij, metaalsector of bouwbedrijf.  

• Kennis van lassen en/of frezen van houten raamkozijnen, kleine schrijnwerkherstellingen is 
een meerwaarde maar geen vereiste.  

● Je bent bereid om bij te leren en staat klaar voor uitdagende projecten indien nodig. 
● Je bent klantvriendelijk en servicegericht. 
● Je bent gemotiveerd en werkt vlot in teamverband maar ook alleen. 
● Je volgt de veiligheidsvoorschriften stipt op. 

           

Jobomschrijving? 

We proberen iedereen een zo gevarieerd mogelijk werkschema te geven. Dat vraagt wat flexibiliteit 
maar het maakt de job ook zo boeiend! Elk project is anders. Je leert elke dag bij.  

Jouw taken zouden zijn: 

● opmetingen doen 

● demonteren en plaatsen van glas in lood, gelaagd glas, enkel glas, dubbel glas 

● zetten van mastiekslagen en kitvoegen (zowel met elastische kit als klassieke mastiek) 

● voegen met kalkmortel 

● infrezen van raamslagen 

● voorbereiden van glaslatten  

● assistentie waar nodig op atelier: mastieken, reinigen, ontloden van glas-in-loodpanelen 
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Ons team? 

Je belandt in een jong en dynamisch team van zeer gedreven mensen met een passie voor glas. 
Katrien Mestdagh, de derde generatie van de familie, leidt het atelier. De tweede generatie (vader en 
moeder) werkt ook nog mee. En verder zijn er nog 7 mensen naast de ondersteunende freelance-
krachten. We zijn dus een klein atelier.  

Jij zal sommige dagen samenwerken met één of meerdere collega’s maar ook wel eens alleen op de 
baan zijn. Dit afhankelijk van het project waar je aan werkt.  

 

Interesse? Neem contact via info@ateliermestdagh.be of 09/223.41.29 
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