GEZOCHT:
Timmerman 1
voor Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V.
Ben jij een enthousiaste timmerman, die graag bouwt aan uitdagende projecten binnen een innovatief
bouwbedrijf met een informele bedrijfscultuur?

Wat ga je doen?
Als timmerman werk je nauw samen met de voorman en uitvoerder. Je denkt mee met de uitvoerder of voorman
over de organisatie van het werk en ondersteunt hem in de uitvoering. Verder ben je in staat om zelfstandig en in
teamverband verschillende timmerwerkzaamheden uit te voeren. Je maakt kennis met verschillende projecten in de
woning- en utiliteitsbouw.

Je taken (onder andere):
•
•
•
•
•

Zelfstandig technische tekeningen lezen, interpreteren en omzetten naar juiste acties;
Uitvoeren van timmerwerkzaamheden; zowel ruwbouw als afbouw;
Aanbrengen van tijdelijke ondersteuningsconstructies, monteren (en demonteren) van eenvoudige steigers;
Zorgdragen voor een veilige en optimale werkomgeving;
Het meedenken met de voorman en/of uitvoerder.

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring (5-10 jaar) als zelfstandig werkend timmerman in de bouw;
Je bent in het bezit van een geldig VCA diploma;
Je bent in het bezit van een rijbewijs;
Je gaat secuur en accuraat te werk;
Je weet wat aanpakken is;
Je kunt goed in teamverband werken;
Sociaal en communicatief vaardig;
Flexibiliteit;
Een flinke dosis humor en gezelligheid.

Wij bieden:
Haafkes onderscheidt zich al ruim 90 jaar en wordt gekenmerkt door een collegiale werksfeer en een informele
bedrijfscultuur. Voor enthousiaste kandidaten is dit dé mogelijkheid om deel uit te maken van een professioneel
familiebedrijf, waar aandacht is voor de medewerkers en hun ontwikkeling. Er heerst een gemoedelijke sfeer, er zijn
korte lijnen en naast hard werken is er veel ruimte voor teambuilding en gezelligheid. Zo vindt er jaarlijks (naast de
traditionele kerstborrel en zomerbarbecue) een personeelsdag en veiligheidsdag plaats. Daarnaast organiseert de PV
van Haafkes personeelsfeesten, het Haafkes Sinterklaasfeest (voor de kinderen van de medewerkers) en wordt er
aandacht besteed aan diverse jubilea. Bij Haafkes maak je deel uit van een grote familie; iedereen kent elkaar en
voelt zich betrokken door persoonlijke benadering.
Stuur je cv naar m.wiggers@haafkes.nl, ter attentie van Mireille Wiggers en hopelijk verwelkomen we je snel in ons team!

www.haafkes.nl

