
VACATURE 
Onderhoudstimmerman

voor Aannemersbedrijf Haafkes in Goor

Bedrijfsprofiel

Aannemersbedrijf Haafkes is een moderne en professionele utiliteitsbouwer, die vanuit Goor en Deventer met circa 

100 vaste vaklieden aan complexe en afwisselende projecten werkt. Met onze dienstverlening bedienen wij veelal de 

zakelijke klanten, zowel bij grotere bouwprojecten, als bij onderhoud en service én voor de lange termijn.

Haafkes onderscheidt zich al bijna 100 jaar door een collegiale werksfeer, een informele bedrijfscultuur en een 

betrouwbare werkwijze. Haafkes biedt jou de mogelijkheid om deel uit te maken van een familiebedrijf, waarin  

aandacht voor de medewerkers en hun persoonlijke ontwikkeling voorop staan. Binnen de organisatie heerst een 

gemoedelijke, betrokken en gezellige sfeer. 

Taken, onder andere:

•	 Het uitvoeren van alle uitvoerende maatvoering en timmerwerkzaamheden

•	 Verzorgen van de dagelijkse aansturing van de uitvoering van projecten

•	 Calculeren van kleine werken in samenspraak met de projectbegeleider

•	 Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden (werkvergunningen aanvragen, bestellen materialen)

•	 Inplannen van medewerkers en onderaannemers

•	 Instrueren en begeleiden van medewerkers en onderaannemers

•	 Zorgdragen voor voortgangscontrole om te kunnen voldoen aan de afspraken inzake kwaliteit en betrouwbaarheid

•	 Veilig werken, hygiëne en voedselveiligheid staan op nummer één; je dient zorg te dragen voor een optimale 

werkomgeving conform richtlijnen opdrachtgever (arbo & veiligheid) 

haafkes.nl

Als onderhoudstimmerman in de voedingsmiddelenindustrie, bewaak je projecten in termen van kwantiteit, kwaliteit 

en veiligheid. Samen met - en onder supervisie van - de projectbegeleider ben je verantwoordelijk voor de 

communicatie richting de interne organisatie, de opdrachtgever, onderaannemers en leveranciers.  

Wat ga je doen?

Je hebt:

•	 Opleiding: MBO (technisch) en VCA

•	 Ervaring (1-5 jaar) als onderhoudstimmerman, bij voorkeur in de zuivel- of voedingsmiddelenindustrie

•	 Ervaring in een procesomgeving en in staat zijn om volgens strenge hygiëne- en veiligheidseisen te werken

•	 Coachend leiderschap

•	 Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden

•	 Initiatiefrijk

Stuur je CV naar werkenbij@haafkes.nl, ter attentie van Mireille Wiggers en hopelijk verwelkomen we je snel in ons 

team! 

Kennismaken?


