
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Onderhoudstimmerman 
Ben je op zoek naar een uitdagende en veelzijdige carrière in de bouw? Dan liggen er mooie kansen 
voor je in het verschiet bij Brands Bouw! Met een goed salarispakket en de mogelijkheid om je 
professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Werken bij Brands Bouw is de kans om jezelf te 
bewijzen in een solide bouwbedrijf met een uitstekende reputatie. 

Als onderhoudstimmerman bij Brands Bouw ben jij het manusje van alles. Je bent verantwoordelijk 
voor het oplossen van allerlei voorkomende storingen en onderhoudswerkzaamheden in en rondom 
Emmen en Groningen. Je werkzaamheden zijn heel divers, van het vervangen van een slot tot het 
verbouwen van een woning. Daarbij neem je de verantwoordelijkheid voor het uitdragen van het 
beleid in het kader van kwaliteit, welzijn, veiligheid en gezondheid. Je bent hiermee het visitekaartje 
van onze organisatie. 

Je bent een alleskunner en gaat meebouwen aan onze ambitie. Complexe projecten, werken met 
nieuwe technologieën en innovatief denken. Kortom je kan veel en dat wil je bij ons graag laten zien. 

Brands Bouw is een echt familiebedrijf waardoor een goede relatie met de medewerkers zeer hoog 
in het vaandel staat. Om deze reden verdien je bij ons een goed salaris met goede secundaire 
voorwaarden, heb je leuke collega’s en hangt er een gezellige werksfeer. Er zijn tal van doorgroei- en 
opleidingsmogelijkheden om het beste uit jezelf te kunnen halen en elke keer weer uitdagende 
projecten aan te gaan. 

Wij vragen van jou;  

- Ruime ervaring als (allround)timmerman 

- Je bent communicatief vaardig (NL), zelfstandig, flexibel, representatief en klantvriendelijk 

- Je bent in het bezit van een BE rijbewijs 

- Je hebt gedegen bouwtechnische kennis en bent op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen 

Wij bieden jou; 

- Een goed salaris conform de Bouw CAO 

- Je eigen bus met uitrusting 

- Ontwikkelingsmogelijkheden door middel van opleidingen en trainingen 

- Een platte organisatie met korte lijnen 

- Afwisselende en uitdagende projecten 

 

Mocht je graag bij ons willen werken en zie jij jezelf als een aanwinst voor Brands Bouw, dan 
verzoeken wij je een bericht met CV en motivatie te sturen naar; sollicitatie@brandsbouw.nl. 

Meer informatie of vragen? Wij zijn ook telefonisch te bereiken op: 0591-657900. 

We zien je sollicitatie graag tegemoet! 
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