
VACATURE
medewerker voormontage
(fulltime)

Ekkersrijt 7402
5692 HK Son en Breugel

0499-472708
info@vanecktrappenenkozijnen.nl

Van Eck Trappen en Kozijnen timmert flink, en niet alleen aan de spreekwoordelijke weg. Zoals onze 
bedrijfsnaam mogelijk al doet vermoeden, zijn wij gespecialiseerd in de productie van trappen en 
kozijnen. Met het vakmanschap van onze medewerkers en de kracht van onze moderne machines, 
werken wij dagelijks aan uitdagende projecten in zowel de woning- als utiliteitsbouw. 

Wegens de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een allround medewerker voormontage.

Wat ga je doen?
Als allround medewerker voormontage ga je je bezighouden met de productie van kozijnen. De functie is gericht 
op het monteren van onderdelen, toebehoren en/of materialen aan het kozijn. Je maakt hierbij gebruik van 
diverse soorten (hand)gereedschappen. Je belangrijkste taken zijn als volgt:

• opsluiten van ramen, deuren en kozijnen tot een geheel product;
• monteren van spouwlatten, rekken e.d.; 
• aanbrengen van glas(latten);
• afwerken en controle van kozijnen.

Wat vragen we? 
Om te kunnen slagen als allround medewerker voormontage bij Van Eck Trappen en Kozijnen, hoef je echt geen 
duizendpoot te zijn. Als je de volgende zaken kunt afvinken, sta je er goed op. Onze wensen: 

• ervaring in de timmerindustrie;
•  kennis en kunde van het timmervak;
•  aanpakkersmentaliteit; 
•  flexibele instelling m.b.t. werkuren;
•  een enthousiaste en betrokken instelling voor het vak en product.

Wij bieden we?
Dat viel wel mee, toch? Natuurlijk vragen we niet alleen, maar hebben we ook heel wat te bieden. Ons aanbod:
• een fulltime functie (37,5 uur per week) met marktconforme arbeidsvoorwaarden;
• een resultaatgerichte, gemoedelijke, open en informele bedrijfscultuur;
• volop ruimte voor jouw initiatieven;
• kundige collega’s die nooit te beroerd zijn hun kennis met jou te delen.

Interesse
Zie je het zitten om te starten bij ons prachtig Brabants bedrijf waar je kunt groeien en het beste uit jezelf  
kunt halen? Dan horen we graag van je! Neem contact op met directeur Hans Tholen via  
hans@vanecktrappenenkozijnen.nl of bel 0499-472708 en wie weet zien we elkaar snel in Son!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


