
Vacature: Aanpakker/productiemedewerker 38 uur per week    
 
Ben jij een aanpakker met de juiste proactieve houding. Werk je momenteel bijvoorbeeld voor een 
uitzendbureau en wil je weer direct bij een bedrijf in dienst? Of werk je buiten in weer en wind en wil 
je graag binnen werken? Misschien heb je een tussenjaar van school en wil je gewoon lekker met je 
handen werken en uren maken? Dan ben jij degene die we zoeken. Wij zijn bij C3 Living namelijk op 
zoek naar een:  

Aanpakker/productiemedewerker 

Ben jij toe aan een waardevolle stap in je carrière?   

Je draait mee in de productie, dus we vinden het belangrijk dat je beschikt over twee rechter handen 
en technisch inzicht. Ervaring en/of een opleiding is gewenst maar niet noodzakelijk. Samen met je 
team bouw je aan prefab oplossingen dus naast collegiaal ben je ook een echte aanpakker. Het werk 
is niet moeilijk, maar het is wel belangrijk dat het goed gebeurt.   

Over C3 Living en Rendiz 

Bij C3 Living realiseren we huisvesting met maatschappelijke impact en produceren we halffabricaten 
waaronder prefab badkamers.  

C3 Living is opgericht in 2015 en onderdeel van Rendiz; organisatie met een sociaal hart. Doordat we 
werken met mensen die een inhaalslag maken op de arbeidsmarkt, zagen we hoeveel behoefte er 
was naar sociale huisvesting. Tevens zagen we een stijging in het aantal daklozen. Vanuit ons sociale 
hart, was dit aanleiding om C3 Living op te richten.  
 
Waardevol huisvesten 
Voor die mensen dáár bouwen we voor. Én daar bouwen we mee! Want bij C3 Living wordt gebouwd 
door vakmensen die samenwerken met mensen die een inhaalslag willen  op de arbeidsmarkt. Vanuit 
een veilige omgeving bouwen zij aan een prettige omgeving. Voor zichzelf en voor een ander. Zo wint 
dus de mens, maatschappij en milieu aan waarde. We werken immers met duurzame materialen en 
met lokale leveranciers.  

De vraag naar tijdelijke huisvesting is enorm. Het team van C3 Living bouwt op onze opleidings- en 
productielocatie in Panningen. We hebben veel in eigen beheer: van sanitair tot elektro en van 
timmerwerkzaamheden tot het plaatsen van kozijnen. Het team van C3 Living bestaat uit vakmensen 
en mensen die een inhaalslag willen maken op de arbeidsmarkt. Ter versterking van ons team zoeken 
we collega’s die gewoon lekker willen werken in onze prefab afdeling in Panningen.   
 

Een aantal dagelijkse zaken op een rijtje; 

• Je werkt samen met collega’s aan de realisatie van voornamelijk prefab badkamers  

• We produceren grote aantallen badkamers, herhalingswerk maar met roulatie per afdeling. 
Bijv casco’s in elkaar zetten, sanitair installeren, buizen op maat maken, elektro etc.  

• Je controleert het werk en gaat voor de beste kwaliteit.  

• In overleg met het team kom je tot de juiste technisch oplossing en leren jullie van elkaar.  

 
 

https://rendiz.nl/


 
Wat bieden wij?  

• Een unieke werkplek in Panningen 

• Marktconform salaris 

• Een dynamische afwisselende baan  

• Een contract van 38 uur per week (ma – do van 08.00 – 17.00 uur en vrijdag van 08.00 – 
14.45 uur)  

• Volop ruimte voor eigen inbreng en initiatief 

• De kans om samen met ons nieuwe ideeën te ontwikkelen. Binnen C3 Living staat leren en 
ontwikkelen van collega’s voorop.  
 
 

Heb je al zin om aan de slag te gaan?! 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joep Gubbels, info@c3living.nl. 
Solliciteren kan tot en met 1 maart door je motivatiebrief en cv op te sturen t.a.v. Nancy Verhoef 
naar personeelszaken@rendiz.nl.   
 
Kijk voor meer informatie op www.c3living.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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