Vacature Allround Timmerman
Standplaats:
Wognum
Dienstverband: Fulltime

Allround Timmerman
Wij zijn op zoek naar Allround Timmermannen met ambitie en passie voor hun vak. Werken bij
Aannemingsbedrijf Wit Wognum betekent werken met prettige collega’s, een informele sfeer, professionele
werkomgeving en passie voor de bouw! Bij ons gaat hard werken en het leveren van kwaliteit hand in hand met
plezier maken. Jouw harde werken / passie belonen wij met prima arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid om
je verder te ontwikkelen.

Wat verwachten wij van je?
Als Allround Timmerman voer je alle facetten van het vak uit; van nieuwbouw tot renovatiewerk. Je bent
vakbekwaam, ervaren en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Wat bieden wij:










Mooie, uitdagende en afwisselende projecten voornamelijk in de regio Westfriesland.
Uitstekend loon en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Bouw CAO.
Pensioenregeling conform bpfBOUW.
Ziekteverzuimbonusregeling.
Winstdelingsregeling.
Fulltime werk.
Doorgroei mogelijkheden.
Diverse opleidings-/scholingsmogelijkheden.
En (heel belangrijk……) leuke collega’s.

Solliciteren
Ben je geïnteresseerd of heb je een vraag? Neem dan contact op per email: info@witwognum.nl of per
telefoon: 0229-572877.
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wit Wognum
Wit Wognum bestaat 108 jaar en in deze tijd zijn wij uitgegroeid tot een middelgroot bouwbedrijf dat in grote
verscheidenheid bouwactiviteiten verricht. Onze (vaste)klanten bevinden zich hoofdzakelijk in de provincie
Noord-Holland. Wij zijn trots op onze Westfriese mentaliteit die staat voor betrouwbaarheid, vakmanschap en
inzet zonder franje. Ons vakmanschap is gebaseerd op een medewerkersbestand van circa 80 mensen in een
gevarieerde leeftijdsopbouw. Naast het aannemen van werken in de sectoren nieuwbouw utiliteitswerken,
restauratie, verbouw- en onderhoudswerken ontwikkelen wij sinds jaar en dag in eigen beheer succesvolle
(woningbouw)projecten voor verkoop en verhuur in de regio. Daarnaast verzorgt een tiental allround
vaklieden het burger- en klantenwerk.
Om onze opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn beschikken wij over een moderne
werkplaats, uitgebreid materieel- en wagenpark. Bovendien hechten wij veel waarde aan de veiligheid en
opleiding van onze medewerkers.
Voor meer informatie over ons bedrijf en onze projecten zie www.witwognum.nl
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