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Vacature Allround timmerman 

Ben jij zo’n vakman die het liefst alle disciplines in de bouw zelf zou willen uitvoeren? Dan is de kans 
groot dat wij naar jou op zoek zijn! Wij zijn op zoek naar een allround timmerman die ook nog andere 
disciplines beheerst. Professionals die weten hoe je van een bouwtekening een aanbouw bouwt. 
Iemand die na een dag werk trots is op het resultaat. 

Als timmerman bij Schuurman Renovatie en Onderhoud werk je aan projecten die meestal rondom 
Zwolle plaatsvinden. Het gaat hierbij om renovatie en verbouw van woningen en renovaties van 
wooncomplexen. Daarnaast houden wij ons ook bezig met verduurzaming van bestaand vastgoed. Je 
bent van A tot Z betrokken bij de (ver)bouw, renovatie of verduurzaming van deze woningen en je 
bent verantwoordelijk voor alle uit te voeren werkzaamheden. Of het nu om de fundering gaat, het 
opbouwen van een houten wand of het afhangen van deuren of het geheel renoveren van een keuken 
of badkamer. Het leuke ervan is dat je werkt aan je ‘eigen’ project. Je coördineert en overlegt daarom 
met verschillende onderaannemers, zoals elektriciens of loodgieters. Tijdens de bouw werk je alleen 
of samen met een collega. In teamverband ga je op pad en waar nodig krijg je ondersteuning van je 
collega’s op kantoor. 

Wij vragen: 

• 5-10 jaar ervaring als timmerman; 
• Ervaring met betegelen van bijvoorbeeld keukens en badkamers; 
• In bezit van rijbewijs BE; 
• In het bezit van een VCA certificaat; 
• Een flexibele instelling. We vinden een werk-privé balans erg belangrijk. Dat kan betekenen 

dat je soms eerder naar huis moet voor de verjaardag van je kind, en anderen keer werk je 
nog even door omdat het werk daar om vraagt; 

• Je bent klantgericht. Wij gaan voor een optimale klanttevredenheid; 
• Je werkt graag in een team, maar kan ook prima zelfstandig werken; 
• De Nederlandse taal is voor jou geen enkel probleem; 
• Je hebt ervaring met het werken vanuit een bouwtekening, maar kan ook ter plekke complexe 

situaties tot een juiste oplossing brengen; 
• Bovenal: je bent positief, een echte teamplayer en geeft niet snel op; 

 

Wat je krijgt: 

• Een zeer afwisselende baan; 
• Een goed salaris; 
• Een bedrijfsbus met benodigd gereedschap; 
• Vakantiedagen volgens de CAO; 
• Een 40-urige werkweek; 
• Er zijn volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen door trainingen en cursussen; 
• Je krijgt veel verantwoordelijkheid; 
• Een informele sfeer met een goede werk- en privébalans; 
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Werken bij Schuurman Renovatie en Onderhoud 

Schuurman Renovatie en Onderhoud is een nieuw bedrijf en gestart per 1 januari 2021. Het streven is 
dat Schuurman Renovatie en Onderhoud zoveel mogelijk alle disciplines zelf gaat uitvoeren. Wij 
geloven in allround vakmanschap. Ons werk kenmerkt zich dan ook door hoge kwaliteit en 
bekwaamheid. We leren van ervaring en bouwen voort op opgedane kennis. We zien het als een 
uitdaging om dat ambacht te combineren met nieuwe technieken en ontwerpen. We beginnen vanaf 0 
maar willen over een aantal jaar doorgroeien naar een omzet van ongeveer 5 miljoen euro per jaar.  
Schuurman Renovatie en Onderhoud kenmerkt zich door korte lijnen en een open cultuur. We streven 
naar een hoge klanttevredenheid. Onze mensen zeggen wat ze denken en veel is bespreekbaar. 
Naast hard werken, houden we van een praatje en gezelligheid onderling. 

 

Solliciteren  

Wellicht ben jij de timmerman die toe is aan een volgende stap in zijn carrière en wil jij een bijdrage 
leveren om Schuurman Renovatie en Onderhoud te laten groeien? Twijfel dan niet en solliciteer op 
deze mooie baan. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Gert Schuurman, 0655462040 of 
mail je vraag naar info@schuurmanreno.nl  

 
 
 
 
 
 


