
Passion Agro & Furniture Production is op zoek naar een ervaren

meubelmaker 
die leiding zal geven aan onze Ethiopische medewerkers en hen leert hoe zij 

keukens en meubels maken volgens hedendaagse kwaliteitsstandaarden.

Passion Agro & Furniture Production is een jong bedrijf middenin Ethiopië. Ethiopië is een 
prachtig land dat zich volop ontwikkelt, maar waar nog teveel mensen onvoldoende kansen 
krijgen. Passion wil Ethiopiërs de kans bieden op een goede toekomst door hen een baan te 
bieden in ons bedrijf en hen op te leiden tot (zelfstandig) vakman / vakvrouw.

Deze uitdaging zal leiden tot een ervaring die je nooit 
zult vergeten. De vacature zal over een aantal maanden 
moeten worden ingevuld, maar de voorbereiding op 
een verhuizing naar Ethiopië kost tijd. Dus als deze 
uitgaging op je lijf is geschreven, komen wij graag zo 
snel mogelijk met jou in contact!

Verdere details zoals salaris, huisvesting en vervoer 
worden in gezamenlijk overleg ingevuld. Omdat binnen 
ons bedrijf christelijke normen en waarden worden 
uitgedragen gaat onze voorkeur uit naar iemand die 
daar ook achter staat. 

Interesse of vragen?
Neem dan contact op met Theo Roelofsen: troelofsen@passionafp.com / 06-29607595

Wij bieden:
• Een leidinggevende functie binnen onze fabriek;
• Mogelijkheden om jezelf als mens breder te 

ontwikkelen en een fantastische ervaring op te doen 
binnen een andere cultuur;

• De kans om voor andere mensen echt het verschil te 
maken;

• De mogelijkheid je vaktechnische vaardigheden ten 
volle te benutten; 

• Een baan waar je zelfstandig en in teamverband een 
kwaliteitsproduct op de kaart gaat zetten in Ethiopië;

• Vrijwel dagelijks mooi weer;
• Een prachtig land met vriendelijke mensen.

Hiervoor vragen wij iemand die:
• Opgeleid is tot meubelmaker / interieurbouwer of 

daar ruime ervaring mee heeft;
• Weet dat zaken in Ethiopië vaak anders lopen dan 

gepland en zich daardoor niet uit het veld laat 
slaan;

• De Engelse taal beheerst en energie wil steken in 
communicatie met een aantal dove medewerkers;

• Samen met ons het bedrijf verder wil 
professionaliseren

• Kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan;
• Zijn / haar kennis en ervaringen graag wil 

overdragen aan anderen.

Toe aan een 
nieuwe uitdaging ... ... in Ethiopië?


