GEZOCHT:
Werkplaatstimmerman
voor Aannemersbedrijf Haafkes Veldwachter 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 werkplaatstimmerman ben je verantwoordelijk voor de timmerwerkzaamheden in de werkplaats in Deventer en
heb je daarnaast het beheer over klein materieel. Je zorgt ervoor dat het magazijn op orde is (en voorradig). Je hebt
veelvuldig contact met de verantwoordelijke uitvoerders. Het betreft een zelfstandige functie.

Je taken (onder andere):
•
•
•

Zelfstandig technische tekeningen lezen, interpreteren en omzetten naar juiste acties;
Het uitvoeren van afwisselende timmerwerkzaamheden in de werkplaats (waaronder ook kleine zaagwerkzaamheden);
Restauratie werkzaamheden: ramen en kozijnen inmeten en maken, het in oude staat terugbrengen van elementen
met machinaal timmerwerk;

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring met machinale houtbewerking en in klein restauratiewerk;
Secuur & accuraat;
Van aanpakken weten;
Zelfstandigheid;
Sociaal en communicatief vaardig;
Flexibel en snel schakelen;
Rijbewijs BE;
VCA (VOL) diploma.

Wij bieden:
Haafkes Veldwachter is onderdeel van Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen in Goor en is gevestigd in Deventer
met zo’n 20 vaste medewerkers op de bouw en 10 UTA medewerkers. Haafkes Veldwachter onderscheidt zich al ruim
100 jaar en wordt gekenmerkt door een collegiale/ goede 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 Veldwachter 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!

haafkesveldwachter.nl

