TIMMERMAN SERVICE & ONDERHOUD
Afdeling Service & Onderhoud maakt onderdeel uit van Bouwbedrijf Remmers en voert veelal
bouwwerkzaamheden uit voor vaste klanten in de woning- en utiliteitsbouw. De werkzaamheden van
deze afdeling variëren van kleine interne aanpassingen tot complete bedrijfsrenovaties,
uitbreidingen en ook nieuwbouwprojecten.
In verband met een sterke toename van onze orderportefeuille zijn wij per direct op zoek naar een
ervaren en zelfstandige Timmerman Service & Onderhoud.
FUNCTIE
Als timmerman Service & Onderhoud begint je werkdag veelal op het kantoor van Remmers. Vanuit
hier ga je zoals je uit de planning kan opmaken samen met een collega naar een ‘klus’. Dit kan bij een
zakelijke klant zijn of bij een particuliere koper waar onderhoud, reparatie of diverse stel- en
timmerwerkzaamheden moeten plaatsvinden.
Aan het einde van de werkdag ga je terug naar kantoor om de mogelijke bijzonderheden met je
teamleider te bespreken en neem je alvast de planning door voor de volgende dag. Om goed te
kunnen functioneren in het team is er dagelijks ruimte voor overleg en afstemming.
JOUW PROFIEL
Je bent een timmerman in hart en nieren. Je bent een echte doorzetter en je werk is je trots.
Uiteraard heb je een timmermansoog voor kwaliteit. De plank misslaan doe je dus zeker niet! Dat kan
ook niet anders want met enkele jaren ervaring als timmerman op zak ben jij een aanwinst voor
ieder bedrijf. Je toont inzet, je bent enthousiast en je gaat verantwoordelijkheden niet uit de weg. Je
bent in het bezit van een VCA- en/of BHV-certificaat. Daarnaast ben je communicatief vaardig en ben
je klantgericht. Een tevreden klant staat voor jou op de eerste plaats. Met andere woorden, je bent
een timmerman die perfect past bij ons.
WIJ BIEDEN
Naast een marktconforme beloning willen wij onze medewerkers blijven inspireren en bieden wij een
uitdagende en informele werkomgeving met kansen op verdere ontwikkeling. Als je aan de slag gaat
bij ons dan verbind je jezelf aan een organisatie waarbij kwaliteit van leven en werken in een prettige
omgeving voorop staan. Naast onze passie voor bouwen en ontwikkelen hebben we de ambitie om
elkaar te inspireren, te prikkelen en continu te verbeteren. De salarisindicatie is afhankelijk van je
werkervaring en opleiding.
INTERESSE?
Spreekt dit je aan en ben je ervan overtuigd dat je de juiste persoon bent om ons te komen
versterken? Stuur dan je CV met een motivatie naar vacature@remmersbouwgroep.nl t.a.v. afdeling
HR, onder vermelding van de vacature ‘Timmerman Service & Onderhoud’.

