
 
 

Heb jij een timmermansoog? En ben jij de timmerman die graag in een wisselende 
omgeving wil werken en een project van begin tot eind wilt afmaken? Dan is allround 
timmerman bij J&B Wouters Aannemersbedrijf misschien wel wat voor jou. Op dit 
moment hebben wij een stevige groei ambitie die wij willen combineren met nieuwe 
collega’s. Daarom zijn wij per direct op zoek naar een allround timmerman! 
 
 

Allround timmerman | Hoofddorp | 32-40 uur   
Timmer en bouw aan jouw carrière en steek je handen uit de mouwen. 

 

Wat verwachten wij van jou? 

 

Je bent woonachtig in de omgeving van Noord-Holland of Haarlemmermeer en bent uiteraard enthousiast 

over je vak. In deze functie gaat het om afwisselende projecten in verbouw, nieuwbouw en renovatie. Je 

gaat aan de slag met verschillende allround timmerwerkzaamheden,  van fundering tot aan dakkapel, 

dakopbouw en renovatiewerkzaamheden. Zowel ruwbouw als fijn- en/of aftimmerwerk zullen afwisselend 

voorkomen. Als echte allrounder is dit uiteraard geen probleem voor jou. 

 

Van niets iets maken; daar kan jij van genieten. Je bent een aanpakker die spijkers met koppen slaat. Een 
allround timmerman met oog voor detail, je steekt graag de handen uit de mouwen en bent buitengewoon 
handig. Je hebt aantoonbare ervaring en pakt de diverse projecten gemakkelijk op en kunt zelfstandig 
werken vanaf tekening! Maar niet alleen zelfstandig, je kan ook prima samenwerken met jouw collega's 
aan projecten in de bouw. Je gaat altijd voor de beste service en kwaliteit. Iedere dag is weer een nieuwe 
uitdaging die jij met beide (rechter)handen aangrijpt! Uiteraard werk je netjes, als timmerman weet jij 
immers je vakmanschap overal in te zetten! 
 
Over ons 
 

J&B Wouters Aannemersbedrijf is een echt familiebedrijf. Het is bij ons nog ouderwets gezellig en 
laagdrempelig.  
Het verloop van de medewerkers is laag, dat zegt je 
eigenlijk al genoeg.  
Zorgeloos bouwen, als aannemer is dat natuurlijk wat 
we het liefst doen: Het realiseren van mooie 
bouwprojecten. Al sinds 1955 bouwen wij als 
familiebedrijf aan mooie projecten in de regio 
Amsterdam, Haarlem en de Haarlemmermeer. Ons 
bedrijf focust zich voornamelijk op renovatie-, 
onderhoud-,  bouw- en verbouwingsprojecten. Dit 
doen wij voor de particuliere en zakelijke markt. Wij streven ernaar om het werk van A tot Z uit handen van 
onze opdrachtgevers te nemen en gaan daarbij voor kwaliteit.  
 
Kom jij ons team versterken? 
 
Word jij enthousiast van deze vacature, dan zien wij jouw reactie via een email aan bianca@jbwouters.nl 
graag tegemoet! Meer weten? Kijk op www.jbwouters.nl voor meer informatie. 
 

https://www.impactbouwbedrijf.nl/renovatie/
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