
      

 

Op al onze aanbiedingen, contracten en leveringen zijn van toepassing onze algemene verkoopvoorwaarden voor timmerfabrieken i
zoals deze voorwaarden, die door de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn 
gedeponeerd, op de datum van aanbieding of aanvaarding der opdracht luiden. Alleen de producten als zodanig aangegeven op de 
zijn FSC®-gecertificeerd, SCS-COC-000652-PT. Deze voorwaarden kunt u inzien op onze website www.mullerenmuller.nl.

 
 

 

 

TIMMERMAN HOUTSKELET
In verband met ons constant groeiende orderpakket zijn wij op korte termijn op zoek naar:

Timmerman Houtskeletbouw

 

Als Timmerman Houtskeletbouw vervaardig je aan de hand van tekeningen prefab elementen. Dit 

kunnen zowel eenvoudige dakrandelementen als complexe gevel

 

Jouw taken: 

• Kennis nemen van aangeleverde tekeningen en werkopdrachten
• Op maat zagen van hout & plaatmateriaal
• Monteren van frames 
• Aanbrengen en monteren van plaatmaterialen
• Aanbrengen van isolatiemateriaal en folies
• Aanbrengen en monteren van toebehoren
• Controleren van de kwaliteit (vooraf, tussentijds en achteraf)

Je komt te werken in een klein, hecht en enthousiast team met mensen d
zetten voor elkaar. 

 

Functie-eisen: 

• Je hebt bij voorkeur ervari

• Je hebt oog voor kwaliteit, productiviteit en techniek

• Je kan werken in team

• Je kunt zelfstandig werken

 

Solliciteren? 
Heb jij een afgeronde opleiding op minimaal VMBO niveau en ervaring in een soortgelijke functie? 
Mail dan je cv en motivatie naar 

 

 

       

Op al onze aanbiedingen, contracten en leveringen zijn van toepassing onze algemene verkoopvoorwaarden voor timmerfabrieken in Nederland, 
de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn 

gedeponeerd, op de datum van aanbieding of aanvaarding der opdracht luiden. Alleen de producten als zodanig aangegeven op de documenten 
PT. Deze voorwaarden kunt u inzien op onze website www.mullerenmuller.nl.  

     

TIMMERMAN HOUTSKELETBOUW
In verband met ons constant groeiende orderpakket zijn wij op korte termijn op zoek naar:

Timmerman Houtskeletbouw 

Als Timmerman Houtskeletbouw vervaardig je aan de hand van tekeningen prefab elementen. Dit 

kunnen zowel eenvoudige dakrandelementen als complexe gevel-elementen zijn.

Kennis nemen van aangeleverde tekeningen en werkopdrachten 
hout & plaatmateriaal 
 

Aanbrengen en monteren van plaatmaterialen 
Aanbrengen van isolatiemateriaal en folies 
Aanbrengen en monteren van toebehoren 
Controleren van de kwaliteit (vooraf, tussentijds en achteraf) 

Je komt te werken in een klein, hecht en enthousiast team met mensen die graag een stapje harder 

Je hebt bij voorkeur ervaring in een soortgelijke functie 

or kwaliteit, productiviteit en techniek 

Je kan werken in team-verband. 

Je kunt zelfstandig werken 

Heb jij een afgeronde opleiding op minimaal VMBO niveau en ervaring in een soortgelijke functie? 
Mail dan je cv en motivatie naar ronald@mullerenmuller.nl. Bellen mag ook 0166

 Nijverheidsweg 3A 
4695 RC   Sint-Maartensdijk 
Tel.:   0166-662856 
Fax:   0166-664263 
ING bank 5290627 
IBAN:  NL79INGB0005290627 
BIC:  INGBNL2A 
KvK Middelburg:  22063034 
BTW nr.: NL8174.73.701.B01 
info@mullerenmuller.nl 
www.mullerenmuller.nl 

n Nederland, 
de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn 

documenten 

      

BOUW 
In verband met ons constant groeiende orderpakket zijn wij op korte termijn op zoek naar: 

Als Timmerman Houtskeletbouw vervaardig je aan de hand van tekeningen prefab elementen. Dit 

elementen zijn.  

ie graag een stapje harder 

Heb jij een afgeronde opleiding op minimaal VMBO niveau en ervaring in een soortgelijke functie? 
Bellen mag ook 0166-66 28 56. 


