Timmerman Chaletbouw Roggel (Limburg)
Over De Bergjes:
De Bergjes Chalets en Caravans is al ruim 50 jaar de grootste leverancier op het gebied van chalets en
stacaravans. Daarnaast beschikt De Bergjes over een eigen fabriek waar de meest innovatieve meest
kwalitatieve en meest unieke droomchalets worden geproduceerd! 50 jaar geleden werd De Bergjes in
Den Haag opgericht door de twee broers Van Den Berg. Na ruim 50-jaar is De Bergjes inmiddels
uitgegroeid tot een groot familiebedrijf! Toch blijven we altijd dezelfde warmte en gezelligheid
uitstralen zoals voorheen. Ongeacht u een klant, medewerker, of leverancier bent; bij De Bergjes
ontvangt iedereen een warm welkom! Dit vinden wij zeer belangrijk!

Functieomschrijving:
De Bergjes beschikt over een eigen chaletfabriek. In onze chaletfabriek worden de meest prachtige
chalets volledig naar wensen van onze klanten gebouwd! In deze fabriek zal jij, samen met een team vol
enthousiastelingen, diverse timmerwerkzaamheden gaan uitvoeren. Als timmerman houdt jij je bezig
met verschillende timmerwerkzaamheden (denk aan buitenwanden, binnenwanden, vloerconstructies,
dakconstructies, meubels en nog veel meer.
Wij zullen er voor zorgen dat jij over de juiste materialen en veiligheidsmiddelen beschikt om jouw
werk perfect uit te kunnen voeren! Jouw taken zullen verder bestaan uit diverse
timmerwerkzaamheden aan de chalets. Hierbij kan je denken aan alles omtrent de bouw vanaf het
chassis tot de laatste afwerking. Chassis, bodem, wanden, dak, stroomvoorzieningen, installaties,
keukens, badkamers en nog veel meer. Met jouw technisch inzicht en jouw betrokkenheid weet jij
samen met een gezellig team, de mooiste droomchalets te bouwen.

Werk- en denkniveau:
•
•
•
•
•
•
•

MBO of VMBO werk -en denkniveau;
Ruimtelijk inzicht;
Zelfstandig en verantwoordelijk omgaan met machines;
Energieke houding;
Een echte teamplayer;
Je beschikt over flexibiliteit betreft werktijden, overwerken en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
Je bent bereid om te leren en te groeien;

Wij bieden jou een leuke functie binnen een snel groeiend en ondernemend familiebedrijf met een
prettige werksfeer. Het betreft een functie voor 40 uur met een marktconform salaris. Herken jij jezelf
in deze vacature en ben jij de timmerman waar wij naar op zoek zijn? Solliciteer dan nu direct bij ons.
Stuur je sollicitatie met motivatie en CV naar rob.keulen@bergjes.nl.
Wij nodigen jou graag uit om de prettige sfeer binnen De Bergjes te ervaren.

