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Allround Timmerman M/V 
 
Houd je van uitdagend en veelzijdig timmerwerk, inspraak in je werk en contact met klanten? Dan heeft Bouwbedrijf Verwer 
uit Marknesse een mooie vacature voor je: allround timmerman. In deze functie kom je bij onze opdrachtgevers thuis. We 
hebben zowel particuliere als zakelijke klanten die zich op maximaal 30 minuten reisafstand van Marknesse bevinden.  
 
Over Bouwbedrijf Verwer 
Bouwbedrijf Verwer is ruim 40 jaar actief op het gebied van verbouw, nieuwbouw, renovatie van woningen en utiliteitsbouw in 
de agrarische sector. Wij zijn een vooruitstrevend bouwbedrijf en nemen geen opdrachten aan voor seriematige woningbouw, 
mutatiebouw en flats, omdat wij kiezen voor afwisseling en uitdaging. Bouwbedrijf Verwer is een familiebedrijf dat openstaat 
voor eigen inbreng en verandering. Maar het belangrijkste is: wij stellen de klant centraal! Het team van Bouwbedrijf Verwer is 
ambitieus en bestaat uit 15 vaste medewerkers en enkele inleners. Sommige collega’s werken al jaren met veel plezier bij ons. 
Samen helpen wij nieuwe en vaste klanten bij het realiseren van hun bouwkundige wensen. 
 
De functie 
Als allround timmerman heb je ervaring bij een bouwbedrijf met veel klantenwerk. Je bent van nature meedenkend, leergiering 
en ambitieus. Je houdt van afwisselend werk en wil graag je steentje bijdragen om onze organisatie naar een next level te 
brengen. Je kunt projecten perfect zelfstandig of met een collega opleveren. Maat- en klantenwerk zijn hierbij de 
sleutelwoorden. Je streeft zowel tijdens de bouw als bij oplevering naar een enorm tevreden klant.  
 
De werkzaamheden 

✓ Uitvoeringsplanning lezen 
✓ Bouwplannen lezen en hierdoor goed voorbereid aan de slag gaan 
✓ In overleg met de werkvoorbereider de planning en begroting tijdens de uitvoering bewaken 
✓ Overleggen met werkvoorbereider en opdrachtgever 

 
De functie-eisen 

✓ Afgeronde opleiding allround timmerman aangevuld met relevante cursussen 
✓ Enkele jaren ervaring met het zelfstandig uitwerken van een bouwproject 
✓ Goede communicatieve vaardigheden 
✓ Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 
✓ Flexibele instelling 
✓ Klant- en servicegerichte mentaliteit 
✓ Woonverkeer binnen max. 30 km van Marknesse 
✓ Rijbewijs B(E) is een pre 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Overeenkomst voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Dienstsverband van 40 uur per week, vallend onder de CAO 
Bouw & Infra. 
 
Solliciteren? 
Heb jij belangstelling voor deze vacature? Neem dan contact op met Bouwbedrijf Verwer, 0527-201897 of mail naar 
info@bbverwer.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan Rudi Verwer. Bouwbedrijf Verwer gaat graag met je in gesprek! 


