Gezocht: Master Wielbouwer
01 JUNE 2017, ZWOLLE

SUMMARY

Fast Forward Wheels biedt een breed scala van high-end wielsets voor elk type renner en gebruik.
Voor ons FFWD team in Zwolle zijn we op zoek naar een Wielbouwer!

F ast Forward Wheels biedt een breed scala van high-end wielsets voor elk type renner en gebruik.
Of het nu gaat om wielen voor de weg, baan, cyclocross, triatlon of mountainbike, ze zijn allemaal
‘Hand Built in Holland’. Voor ons FFWD team in Zwolle zijn we op zoek naar een
“Master” Wielbouwer (full-time)
Ben jij op zoek naar een leuke en unieke baan in de fietsbranche? Heb jij een passie voor racefietsen
en mountainbikes? Ben je iemand die de lat hoog legt en nauwkeurig werkt?
Kom dan het FFWD team versterken!
Als Wielbouwer zullen je taken bestaan uit het produceren van high-end FFWD wielen. Je werkt van
het begin tot aan het eind aan elk wiel. De FFWD wielen die je maakt zijn van hoge kwaliteit; Licht,
snel en sterk! Daarnaast verleen je service en pleeg je onderhoud aan FFWD wielen.
Wat zoeken wij?
Je beschikt over een technische opleiding en/of werkervaring
Je hebt ervaring in de fietsbranche, is een pre
Je bent een teamspeler met passie voor de wielersport
Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor details
Je bent woonachtig in de omgeving van Zwolle
Je hebt kennis van de Engelse taal
Heb je interesse gekregen in deze functie en wil je graag onderdeel uitmaken van een jong en
dynamisch team? Stuur dan jouw motivatie en CV naar info@ffwd.com t.a.v. Marcel en Rik.
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ABOUT FAST FORWARD WHEELS

Building fast, strong carbon wheels: that was our goal as we started our company FFWD Wheels in the year of
2006. Craftsmanship, high quality and durability are our most important values. In a few years of time FFWD
Wheels has grown into a company with a global distribution network and a solid reputation.
All FFWD Wheels are handmade at our company in the Dutch town of Zwolle. Our wheel builders pay close
attention to every wheel. This leads to wheels which are feather light and strong as iron: FFWD Wheels are no
mass product. FFWD Wheels are of high quality, hand built in the Netherlands.
FFWD Wheels does not only produce high-end wheels for the Road, we also build wheels for the Track,
Cyclocross, Triathlon and MTB.

ffwd.com

Fast Forward Wheelsnewsroom

