Systrad Bouwbedrijf B.V. is een bouwbedrijf dat gespecialiseerd is in

SYSTRAD staat garant voor een perfect bouwproject met een gunstige

het turn-key bouwen van bedrijfspanden toegespitst op de wensen

kwaliteit - prijs verhouding. Ook de complete organisatie van zowel

van de klant.

systeembouw, bedrijfsruimte, bedrijfshal, bedrijfsgebouw,
productiehal, opslaghal, nieuwbouw, uitbouw als renovatie is bij
Systrad in vertrouwde handen.

Gedrevenheid, trots, vakmanschap, loyaliteit en

SYSTRAD specialiseert zich in zowel systeembouw als traditionele

pragmatisme zijn kernwaarden van onze organisatie.

bouw. Een perfecte bouw die 100% beantwoord aan de wensen van
onze klanten, is voor ons het einddoel.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een:

Allround Timmerman
Je bent verantwoordelijk voor het aanbrengen, maken, verwerken, stellen, monteren en repareren van bouwwerken of onderdelen daarvan
met verschillende materialen in alle fases van het bouwproces. Zorgdragen voor maatvoering van gehele bouw zoals uitzetten, stellen,
maatvoeren van bouwconstructies (burgerlijk en utiliteitsbouw);

Taken / Verantwoordelijkheden:
• Aanbrengen van markeringen op het materiaal met behulp van
duimstok, potlood, krijt en meetlint;

Functie-eisen:
• Afgeronde opleiding MBO niv. 2 (bouwkundige richting);
• Zelfstandig tekeningen kunnen lezen;

• Bewaken van de kwaliteit en controleren op naleving van
voorschriften;
• Zorgen voor voortgang van het bouwproces en voorkomen van
stagnatie;

• In bezit van VCA en veilig werken met een hoogwerker;
• In bezit van rijbewijs BE (is een pré);
• No-nonsens mentaliteit.

• Stellen en aanbrengen van prefab bouwkundige onderdelen;
• Zagen, boren of schaven van (bouw)materialen op maat met handof elektrisch gereedschap;
• Bevestigen van bouwmaterialen met diverse bevestigingsmiddelen
zoals schroeven, spijkers, bouten, lijm etc.

Wij bieden een:
• Zelfstandige en afwisselende functie met een grote mate van
verantwoordelijkheid en uitdaging;
• Prettige werksfeer in een informele bedrijfscultuur;

• Verwijderen van beschadigde of kapotte delen van constructies en
deze repareren of vervangen met behulp van hand- of elektrisch
timmergereedschap;

• Marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Inspirerende werkomgeving met uitdagende werkzaamheden.

• Afwerken van naden en aansluitingen met kit, plinten en sierlijsten
etc.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Voldoe je aan bovenstaande gestelde eisen en ben jij degene
die wij zoeken? Reageer dan direct door je motivatiebrief en CV
te sturen naar
hr@gss-groep.nl

Systrad Bouwbedrijf B.V.
Kerkakkers 15
5674 RP Nuenen (Gerwen)
Tel.: 040 - 283 67 85

