Vacature Timmerman — Gebr. Schouls B.V.
Gebr. Schouls streeft naar een optimale kwaliteit van de door haar uitgevoerde werken, een goede
verstandhouding met haar opdrachtgevers en een veilige werksfeer voor werknemers en derden.
Wij zijn een aannemingsbedrijf in de beton- en waterbouw gevestigd in Leiden, Zuid-Holland. Met
behulp van vakbekwame medewerkers en modern materieel voeren wij projecten in diverse
disciplines uit.
Vanwege het succes en de groei van onze organisatie, komen wij graag in contact met een
gemotiveerde kandidaat voor de functie van:

Ervaren Timmerman
De functie
Als ervaren timmerman bij ons bedrijf werk je mee aan het realiseren van projecten zoals; bruggen,
gemalen, kademuren, tunnels, steigers en overig divers timmerwerk. Ons werkgebied is de randstad,
met uitschieters naar de overige delen van Nederland. Concrete werkzaamheden zijn o.a.:
•
•
•

Het maken van bekisting voor diverse betonwerken zoals: bruggen, gemalen, kademuren,
tunnels etc.
Het begeleiden van de stort van het beton en het afwerken van het beton.
Divers timmerwerk ten behoeve van onze constructieve en waterbouwkundige werken.

Jouw profiel
• Je hebt een relevante opleiding gevolgd, Civilion of gelijkwaardig.
• Je bent in het bezit van een VCA diploma.
• Je hebt meerdere jaren ervaring als timmerman in de beton- en waterbouw.
• Je kunt technische tekeningen lezen en hebt ruimtelijk inzicht.
• Je bent beschikbaar voor 40 uur per week.
• Je bent in het bezit van rijbewijs BE.
Wat bieden wij jou
• Zeer afwisselende en uitdagend werk.
• Een hecht team met een prettige werksfeer.
• Een auto of bus inclusief gereedschap van de zaak.
• Een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling en
korting op je zorgverzekering.
• De ruimte tot het volgen van opleidingen, trainingen en verdere ontwikkeling.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met dhr. R. Vinke, 06 – 53 23 27 80.
Wil je solliciteren, dan kun je je sollicitatiebrief en je cv mailen naar r.vinke@schoulsleiden.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

