
Gezocht betrokken voorman-timmerman! 

 

Een vlekkeloos bouwproces waarbij alle partijen hun werkzaamheden zonder problemen kunnen 

uitvoeren is ons doel. Ben jij degene die op de bouwplaats dit doel gaat realiseren? Dan zijn we op 

zoek naar jou!  

 

Wat is je rol binnen CNSTRCT? 

Als aanspreekpunt op onze bouwplaatsen ben jij degene die alle vaklieden en onderaannemers 

aanstuurt. Je coördineert en bewaakt de gemaakte planning, de bouwplaatsorganisatie, de ureninzet 

en gemaakte afspraken met alle betrokken partijen. Daarnaast behoort periodiek werkoverleg met 

eigen en onderaannemers tot je takenpakket. Je houdt toezicht op kwalitatief timmerwerk conform 

bestek, tekeningen en voorschriften binnen de gestelde planning. Ook ben je iemand die graag zijn 

handen uit de mouwen steekt en je collega’s helpt met de uit te voeren werkzaamheden. Als 

voorman timmerman ben je medeverantwoordelijk voor de handhaving van alle VGM-facetten op 

onze bouwplaatsen. Kortom: je gaat een veelzijdige en uitdagende functie uitvoeren waarin je veel 

van jezelf kunt laten zien! 

 

Wie ben je? 

Wij zijn op zoek naar een vakspecialist die goed is in het plannen en organiseren van zijn werk, 

stressbestendig is en de klantwens boven verwachting kan vertalen. Je hebt kwaliteit leveren hoog in 

het vaandel staan en doet graag een stapje extra. Je hebt aantoonbare ervaring als timmerman en 

hebt al een aantal jaar een leidinggevende functie. Je toont eigen initiatief en bent een echte 

teamspeler.   

 

Samenvattend zoeken we iemand met: 

• mbo werk- en denkniveau; 

• aantoonbare leidinggevende werkervaring als timmerman en voorman; 

• goede communicatieve vaardigheden en een flexibele instelling; 

• een proactieve en gedreven instelling. 

 

Verder is het wenselijk dat je in het bezit bent van een rijbewijs BE, BHV/EHBO, een geldig  

VCA-certificaat en woonachtig bent in de driehoek Rotterdam – Utrecht – Eindhoven. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Naast een inspirerende werkplek, gedreven collega’s en uitdagende projecten bij een familiebedrijf 

met Brabantse gezelligheid, kun je rekenen op de volgende zaken als je bij ons komt werken: 

• een marktconform salaris; 

• 25 vakantie- en 10 ATV-dagen; 

• een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen (trainingen, cursussen, enz.). 

 

Heb je vragen over de functie of ons bedrijf dan kun je contact opnemen met Arnold den Haan via 

06-53167437. Je sollicitatie (cv en korte motivatie) kun je richten aan Arnold via adhaan@cnstrct.nl 

 

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

 
 
 
 


