
VAKLIEDEN
M/V

BOUWMIJ JANSSEN IS EEN BOUWBEDRIJF WAT ZICH FOCUST OP
WONINGBOUW EN AANVERWANTE FUNCTIES. WE HEBBEN

CA. 65 MEDEWERKERS EN ONS WERKGEBIED BEVINDT ZICH IN
DE PROVINCIES LIMBURG, NOORD-BRABANT EN GELDERLAND.
TER VERSTERKING VAN ONS TEAM ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN

BEN JIJ
Een energieke teamspeler die uitdaging zoekt en trots wil zijn op zijn 
of haar prestatie? Een vakman die collegialiteit/samenwerking en resultaat-
gerichtheid hoog in het vaandel heeft staan en daarnaast in staat is zelfstandig 
werkzaamheden te verrichten op de bouwplaats? Dan pas jij absoluut bij onze club! 

WIJ VRAGEN
Een (voortgezette) vakopleiding timmeren, LBO werk- en denkniveau en praktijkervaring 
in nieuwbouw. Bij voorkeur kennis en kunde voor het maatvoeren van projecten met een 
total station. In bezit van rijbewijs B en goede beheersing van de Nederlandse taal. Zie het 
functieprofiel op onze website voor meer informatie over deze vacature.

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Interesse? Mail of bel Jeanine Tebarts.
e-mail: jte@bouwmij-janssen.nl | telefoon 06-30456732
Of scan direct de WhatsApp-QR-code om Jeanine een appje te sturen.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 



 

 
 

 

Timmerman Nieuwbouw 
 

Plaats in de organisatie: 

De timmerman ontvangt leiding van de Directeur (technische aangelegenheden). In het 

projectteam ontvangt de timmerman nieuwbouw leiding van de uitvoerder/voorman.  

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Het verrichten van ruw- en afbouwtimmerwerkzaamheden. 

• Het zelfstandig verrichten van alle voorkomende stel- en timmerwerkzaamheden. 

• Bijdragen aan de kwalitatieve eisen van de projecten. 

• Het aan de hand van tekeningen zelfstandig maken en stellen van bekistingen. 

• Het maken en monteren van houten constructies zoals dak- en vloerconstructies, dakramen, 

dakkapellen, ramen en deuren etc. 

• Het verrichten van bijkomende en/of voorbereidende werkzaamheden zoals 

bouwplaatsinrichting en onvoorziene klussen. 

• Het verrichten van overige voorkomende werkzaamheden op de bouwplaats. 

• Zich houden aan afspraken op het gebied van VGM en afwijkingen signaleren. 

• Zorgdragen voor een opgeruimde werkplek. 

 

Competenties (voor uitgebreide toelichting zie Handboek Competenties): 

Kerncompetenties: 

• Collegialiteit/samenwerking 

• Communicatief vermogen 

• Innovatief handelen 

• Klantgerichtheid 

• Resultaatgerichtheid 

 

Functie gerelateerde competenties:  

• Accuratesse 

• Doorzettingsvermogen 

• Flexibiliteit 

• Probleem-analytisch vermogen 

 

Benodigde opleiding en ervaring: 

• LBO werk- en denkniveau. 

• Praktijkervaring in nieuwbouw. 

• Vakopleiding timmeren (Primair/Voortgezet). 

• VCA Basisveiligheid. 



 

 

 

 

 

 

Benodigde kennis en vaardigheden: 

• Bij voorkeur kennis en kunde voor het maatvoeren van projecten met een total station. 

• In bezit van rijbewijs B. 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal. 

 

Gereedschap/benodigdheden: 

Voor de uitvoering van zijn werkzaamheden beschikt de Timmerman Nieuwbouw over de volgende 

gereedschappen/benodigdheden: 

 

• Spijkerschort 

• Klauwhamer 

• Winkelhaak 

• Zwaaihaak 

• Korte waterpas 

• Duimstok 

• Potlood 

• Rolmeter (5 of 8 meter lengte) 

• Bacoh 

• Waterpomptang 

• Vlechttang 

• Stanleymes 

• Steek- en/of ringsleutels 

• Houtbeitel(s) 

• Handschaaf 

• Schroevendraaierset (plat en kruiskop) 

• Drevel 

• IJzerzaag 

 

 


