Allround Timmerman – 40 uur
Bouwgroep Horsman & co is al meer dan 125 jaar één van de bekendste bouwbedrijven uit de Duin- &
Bollenstreek en de Haarlemmermeer. Met ons team bouwen wij dagelijks aan nieuwbouwprojecten,
ontwikkelingen, renovaties en onderhoudsprojecten. Onze focus ligt voornamelijk op de zakelijke markt. Heel
waarschijnlijk heb jij één van onze projecten al eens van dichtbij gezien.
Onder het motto 'Alles voor elkaar' zorgen wij voor kwaliteit, diversiteit in werkzaamheden en gezelligheid in alles
wat we doen. Dat betekent korte lijnen, een informele sfeer en natuurlijk het handen-uit-de-mouwen principe.
Anders wordt het werken als timmerman ook een beetje lastig.

Een dag als timmerman

Werken als ‘Allround Timmerman’ staat voor diversiteit en flexibiliteit. Geen week is hetzelfde. De ene dag start
je vanaf ons kantoor met een kop koffie en rijd je door naar verschillende onderhoudsklussen, de andere dag
start je direct bij één van jouw projecten. Je werkt soms alleen, maar voornamelijk in een team. Jij bent
verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw.

Wat verwachten wij van jou als timmerman?
•
•
•
•
•
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bent enthousiast en je kunt niet wachten om mee te werken aan onze projecten;
stopt niet voordat een project volledig naar jouw en onze wens is;
hebt een afgeronde bouwkundige opleiding;
bent in het bezit van rijbewijs B en E;
woont bij voorkeur in de Duin- & Bollenstreek of de Haarlemmermeer.

De leukste redenen om bij Horsman & co te werken:
•
•
•
•
•
•

Je komt in een gezellig team van collega’s;
Je werkt mee aan de mooiste bouwprojecten in de regio;
Je krijgt een marktconform salaris;
Wij bieden mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en cursussen;
Wij organiseren regelmatig leuke activiteiten met de collega’s;
Wij geven elke maand een gezellige borrel in onze bar.

Zitten wij binnenkort met jou om de tafel?

Stuur dan jouw CV en motivatiebrief voor 28 juni naar personeelszaken@horsman.nl. Voor meer informatie kun
je ons telefonisch bereiken op 0252-41 31 55 en vragen naar personeelszaken.
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