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WE ARE LOOKING FOR TALENTS.

jobs.duco.eu

Onze visie
Een gezond binnenklimaat garanderen op een natuurlijke manier voor een comfortabel en
energiezuinig woon-, werk- en leeromgeving. Daar doen we het voor! In het gloednieuwe
bedrijfsgebouw met een bedrijfsoppervlakte van 101.000 m² langs de E40 in Veurne
ontwikkelen we intelligente ventilatie- en zonweringconcepten voor de woning- en
utiliteitsbouw.

Discover our
world of oxygen
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101.000 m2 of OXYGEN
Ventilatie
Ventilatieroosters en -boxen, ventielen en luchtkanalen. We produceren ze allemaal in-house. En
dat voor zowel systeem C als D. Stuk voor stuk zorgen ze voor jouw gezond binnenklimaat op een
slimme, uiterst stille en energiezuinige manier.

Zonwering
Een gezond binnenklimaat? Dan zijn verse lucht en natuurlijk daglicht essentieel. Een bijpassende
zonweringstrategie is cruciaal in de strijd tegen oververhitting. Als innovatieve zonweringspecialist
zetten we volop in op doekzonwering en architecturale buitenzonwering.
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30 YEARS OF INNOVATION
In de nieuwe burelen zijn er nog enkele stoelen vrij. We gaan continu op zoek naar talenten met diverse
achtergronden. Neem jij er één van in?

R&D
Bij Duco staat innovatie centraal. Spreekt het uitdenken van
intelligentie in onze ventilatiesystemen je aan? Word je helemaal
wild van modelbased analysis? Binnen ons team waar innovatie
centraal staat vind je vast en zeker een job die bij je interesses past.

Sales en Marketing
Onze adviseurs en merkstrategen zetten Duco in de kijker bij de
B2B-doelgroep. Door de constante groei zijn we op zoek naar
medewerkers om het salesteam te versterken. Word jij onze
nieuwe commercieel medewerker voor binnen- of buitenland?
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Ook technische profielen in de productiehal zijn welkom!

Productie
Voel je je als gemotiveerde werkkracht of technisch profiel
aangesproken? Dan is het monteren van ventilatieroosters
of zonwering misschien iets voor jou! Ook de lakkerij of
electronica afdeling kan versterking gebruiken.

Op zoek naar een stageplek? We bieden je een
verrijkende ervaring en de mogelijkheid om jezelf te
ontwikkelen.
Ontdek al onze vacatures via duco.eu/jobs.
Herken je jezelf in één van de vacatures? Laat dan
zeker van je horen! Mail je cv en motivatiebrief naar
hr@duco.eu of solliciteer via jobs.duco.eu
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Werken bij Duco
R&D
“Mensen kiezen vaak voor een innovatieve firma in Gent of Brussel, maar ook in
West-Vlaanderen zijn er uitdagende opportuniteiten. Geen filestress, zalig!”
Koen, R&D-directeur

Sales & Marketing
“Werken in een internationale context mag je binnen Duco letterlijk nemen.
In mijn job sta ik dagelijks in contact met klanten uit Ierland en de UK!”
Leonie, internal sales UK

Productie
“Er is continu oog voor betere apparatuur op de werkvloer. Vorig jaar
namen we nog een volledig nieuwe lakkerij in gebruik. Leuk werken!”
Jean-Marie, meestergast montage ventilatieroosters

6

Logistiek
“De coördinatie van alle inkomende en uitgaande vrachten vanuit ons nieuw
logistiek center neem ik voor mijn rekening. Kom jij ons versterken?”
Lars, hoofd logistiek

te vertellen.
Er valt nog zoveel
n?
Zin om af te spreke
U

S VIA HR@DUCO.E

CONTACTEER ON
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We inspire at www.duco.eu
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WORK HARD
PLAY HARD

