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Op onze ‘werken-bij-scheuten’ website vind je natuurlijk onze actuele vacatures en 
stageplaatsen, waarop je meteen kunt solliciteren. Maar we informeren je ook over 
wie wij zijn als werkgever. Niet alleen over wat we doen, maar ook over wie we zijn, wat 
wij bieden en waarom je bij ons zou moeten komen werken. Zo vind je er bijvoorbeeld 
interessante testimonials van Scheuten collega’s hoe het is om bij Scheuten te werken. 
Uiteraard lees je er ook over wat we van jou verwachten en vind je meer info over onze 
sollicitatieprocedures en -mogelijkheden.

Ga daarom snel naar www.werkenbijscheuten.com of scan de QR-code hieronder!

Interesse?

Werken bij Scheuten

Word jij onze 
nieuwe collega?

www.werkenbijscheuten.com



Werken bij Scheuten

Regelmatig zijn wij voor onze vestigingen in Nederland, België en Duitsland op zoek 
naar gemotiveerde medewerkers, onder andere op het gebied van:

Werken bij Scheuten betekent werken in een uitdagende baan, waarin je samenwerkt 
in een gemotiveerd team, dat ervoor zorgt, dat er glas komt in gebouwen over de hele 
wereld. Zo vind je ons glas van het World Trade Center in New York tot winkels in Perth, 
Australië en van het Financial Center in Dubai tot de Evolution Tower in Moskou. Maar 
ook in honderdduizenden huizen in Nederland, België en Duitsland! 

Werken bij Scheuten is werken in een internationaal, solide en snelgroeiend glasbedrijf. 
Iedere dag vol energie, enthousiasme en passie aan de slag gaan. 

Kijk op onze website www.scheuten.com voor meer informatie over Scheuten en over 
onze producten en projecten of ga direct naar www.werkenbijscheuten.com.

Waarom je bij Scheuten wil werken 
• Een uitdagende baan binnen een dynamisch, solide en   

snelgroeiend bedrijf;
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor   

de Vlakglasindustrie;
• Doorgroei-, ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden;
• Werken met en binnen een gemotiveerd team;
• Werken binnen een informele cultuur en vlakke   

organisatiestructuur;
• Korte communicatielijnen en een open cultuur.

Wij zijn Scheuten Glas. Wij maken jouw leef- en werkomgeving aangenamer. Voor 
zowel functionele glasproducten als uitdagende glas-technische projecten zijn wij de 
voorkeurspartner van de (inter)nationale bouwsector.

Wij behoren tot de top 5 van onafhankelijke glasbedrijven in Europa en leveren 
glasproducten met thermische en geluidsisolatie, brand-, zon- en warmtewering, letsel-
en inbraakveiligheid en design aan onze klanten in de bouwindustrie. 

Scheuten heeft een informele cultuur en een platte structuur. We hechten waarde aan 
verantwoordelijkheid (geven en nemen), een energieke en enthousiaste instelling en 
aan een lerende organisatie om steeds beter te worden.

• IT
• Administratie
• Management

• Productie
• Commercie
• Techniek

Daarnaast hebben wij ook plek voor
talentvolle HBO- en WO-stagiairs!

Waarom


