
LEERWERKPLEK: DUAAL LEREN OF STAGE 
-----------  MEUBELMAKER  |  SCHRIJNWERKER  (M/V/X)  ----------- 

 
DROOM JIJ VAN EEN BEROEP ALS AMBACHTELIJK MEUBELMAKER OF SCHRIJNWERKER? 

 
Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 

 
 

 
➢ Over Kanefas 

 
Kanefas is een design- en meubelwinkeltje, opgericht in 1988. In de 
toonzaal vind je massief houten meubels en objecten die ontworpen 
en vervaardigd zijn door Filip Thijs, een gepassioneerd, 'derde 
generatie' meubelmaker. 
 
Het ambachtelijk houtatelier dat bestaat sinds 1936 (opgericht door 
Filip's grootvader), is gelegen naast de toonzaal. Hier worden zowel 
meubels op maat, binnen- en buitenschrijnwerk, houtsnijwerk als 
vakwerk gemaakt. Ook restaureren en het creatief ontwerpen komen 
hier aan bod. In het atelier wordt er vooral met massief hout gewerkt. 
Functionaliteit en kwaliteit staan bij Kanefas centraal. 
 
Van 2010 - 2018 heeft Filip ook in het onderwijs gestaan. Hier heeft 
hij als ‘leraar houtbewerking’ zijn kennis en vaardigheden 
overgebracht aan zowel jongeren als volwassenen. 
 
Bij Kanefas kom je terecht in een kleine eenmanszaak waar je 
kennis en kunde kunt opdoen bij een mentor met jarenlange 
(35+jaar) ervaring, vakkundige technische kennis en zeer diverse 
contacten. 
 

➢ Ons aanbod 
 
Kanefas is een erkend leerbedrijf (erkend door het sectorale 
partnerschap Houtsectoren): 
○ Hier leer je werken in een authentiek, klein atelier waar 

je enorm veel zult bijleren. 
○ Je zal je talenten ontdekken zodat je je kan 

specialiseren in de discipline die jou het meeste ligt. 
○ Jouw begeleider in het atelier heeft naast ervaring als 

zelfstandige ook in het onderwijs gestaan en kan jou 
daarom goed feedback geven. 

○ Door de familiale en aangename sfeer in het atelier, zal 
je je snel thuis voelen op het werk. 

○ Je leert met je handen werken en niet met computers. 
○ Door de zeer uiteenlopende en creatieve opdrachten ga 

je je nooit vervelen. 
○ Je leert klantgericht werken en je communicatie 

verbeteren. 
○ Hier leer je een echte ambacht waardoor je je zal 

onderscheiden van tegenover je concurrenten. 
○ Het aantal uren/dagen is te bepalen samen met de 

school. 

 
Hier leer je niet werken met computergestuurde systemen maar leer je echt de 'ambacht',  

de kneepjes van het vak die je nodig hebt om een goede vakman te worden. 



➢ Jouw functie  
 
Binnen Kanefas word je opgeleid als schrijnwerker, 
meubelmaker, plaatser en monteur: je helpt mee allerlei 
maatwerk te realiseren voor de klanten: 
 
o Je leert correct opmeten 
o Je leert traditionele houtverbindingen correct toe te 

passen 
o Je leert machines in-, omstellen en bedienen 
o Je helpt mee meubels, interieur- en exterieurelementen 

samen te stellen 
o Je zorgt voor een goede afwerking van de creaties 

(schuren, vernissen enz.) 
o Je leert materialen en afgewerkte producten efficiënt te 

laden voor transport 
o Je komt mee naar de klanten om afgewerkte stukken te 

leveren en/of monteren. 
 
 

➢ Jouw profiel 
 
Je bent een student die (via de school, centrum voor 
deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats) graag de handen uit 
de mouwen steekt en ervaring wilt opdoen buiten de 
schoolbanken: 
 
o Werken in een ambachtelijk houtatelier voor klanten die 

kwaliteit eisen spreekt jou aan.    
o Je bent leergierig en je durft vragen te stellen. 
o Je gaat precies en ordelijk te werk.  
o Je bent stipt en komt je afspraken steeds na. 
o Je hebt respect voor anderen en je kan samenwerken in 

een team. 
o Je hebt respect voor het materiaal en de werkplek. 
o Je bent flexibel en neemt graag initiatief, na verloop van 

tijd ga je meer zelfstandig werken. 
o Je bent eerlijk en betrouwbaar. 
o Je hebt een passie voor hout! 

 
 

➢ Interesse? 
 
Bekijk samen met jouw leerkracht of begeleider deze vacature en stuur een gemotiveerde e-mail met jouw troeven naar: 
kristien@kanefas.com en/of filip@kanefas.com 
of bel naar 089 39 15 69 om een afspraak te maken voor een kort gesprek in ons houtatelier. 
 
Benieuwd naar wat jou te wachten staat?  
Bekijk enkele van onze creaties op onze website: kanefas.com en op instagram: @kanefas 

 
 
 


