
VACATURE             
ALLROUND(MACHINAAL)TIMMERMAN 

Ben jij handig, heb jij al wat ervaring in de bouw? reageren op deze vacature! Heb jij (nog) geen of 
minimale ervaring, máár wel een gezonde dosis doorzettingsvermogen en technisch inzicht? Lees dan 
ook snel verder! 

Zoek jij een stageplek voor een langere periode of heb jij ambitie om het vak te leren door middel van 

een BBL traject? Stuur dan naast je cv een uitgebreide motivatiebrief waarin je ons meer verteld over 

je ambities en waarom jij degene bent die van dit traject een succes gaat maken! 

Dit ga je doen 

In de functie van allround timmerman in detimmerfabriek.com ga je je bezig houden met het in elkaar 
zetten van ramen, deuren en kozijnen. Ook ga je het hout op maat zagen en mag je (leren) afmonteren.  

Dit krijg je 

Naast een functie binnen een gezellig en persoonlijk team ben jij onderdeel van een bedrijf dat flink 
aan het groeien en professionaliseren is. Hierdoor is er veel ruimte voor jou, jouw ideeën en ruimte 
voor groei in de toekomst. 

Daarnaast bieden wij 

- Een fulltime functie van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 16:00; 
- Een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring; 
- Een halfjaarcontract met proeftijd met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd, op basis van 

goed functioneren. 

Dit ben jij! 

- Je hebt werkervaring in een soortgelijke functie OF een afgeronde opleiding in relevante 
richting (bijvoorbeeld: timmerman of machinaal houtbewerker.). 

- Je komt op tijd; 
- Je komt afspraken na;  
- Woonachtig in de omgeving van IJmuiden; 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal.  

Over ons 

 
Wij zijn een ambitieus timmerbedrijf, gespecialiseerd in maatwerk en unieke producten. Van kleine 

klussen tot grote projecten. Wij maken op maat gemaakte ramen, deuren, kozijnen, dakkapellen en 

erkers. Ook kan je bij de timmerfabriek.com terecht voor speciaal interieurtimmerwerk. Amsterdamse 

stijl, jaren 30, modern, staallook, eigenlijk past hout in elk interieur. Doordat de technologie steeds 

verder ontwikkeld en  detimmerfabriek.com de nieuwste machines in huis heeft, is bijna niets te gek.  

In de fabriek werken 7 jongens. Klaas, de eigenaar, is overal te vinden. Boven op kantoor hebben wij 

een calculator, werkvoorbereider en administratieve duizendpoot. Mocht jij je werk goed uitvoeder, is 

er zicht op een contract voor onbepaalde tijd. We zijn opzoek naar iemand voor de langere termijn.  

 

Zie jij jezelf helemaal bij ons aan de slag gaan? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar 

info@detimmerfabriek.com en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op! 

mailto:info@detimmerfabriek.com

