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TIMMERMAN VOOR- EN AFMONTAGE | FULLTIME

Fema Kozijnen | Deuren B.V. timmert hard aan de weg en daar hebben we jou bij nodig! Wij gaan alleen voor het 
allerbeste. En daarom hebben wij de modernste en efficiëntste machines in huis voor kozijnen, ramen en deuren in 
alle soorten en maten. Met ons vakkundige team zorgen we elke dag weer voor de meest hoogwaardige producten 
voor onze klanten. En daar zijn we trots op.  

WAT DACHT JIJ HIERVAN?

   Werken bij een groeiend bedrijf met ambities
   Samen met een jong team werken aan vette projecten
   Samenwerken met vakmannen aan maatwerk 
   Prima salaris volgens CAO voorwaarden

Als Timmerman voor- en afmontage ga je aan de slag met kozijntekeningen van het Groeneveld Automatiserings Systeem. 
Je leest de tekeningen die zijn gemaakt door je collega en werkt in de timmerfabriek in Herpen. Bij de voormontage zorg jij 
ervoor dat de losse onderdelen worden gemonteerd tot een kozijn, raam of deur. Op de afmontage breng je het hang- en 
sluitwerk aan en maak je de levering klaar voor transport. Een veelzijdige en roulerende baan in een jong en groeiend bedrijf.

De functie bestaat uit o.a. de volgende taken:
      Tekeningen lezen
   Het in elkaar zetten van kozijnen, ramen en deuren
   Gereedmaken van onderdelen voor de spuiterij
   Afmonteren van kozijnen, ramen en deuren
   Producten gereed maken voor transport

Zijn onderstaande punten op jou van toepassing? Kom dan bij ons!
     Je kunt zelfstandig werken
   Je hebt ervaring als timmerman
   Je bent in bezit van een VCA-certificaat
   Je beschikt over MBO werk- en denkniveau

HOE WERKEN WIJ SAMEN?

Fema Kozijnen | Deuren B.V.  is een familiebedrijf. Als je bij ons komt werken, word je onderdeel van onze familie van 
bedreven medewerkers bij wie ‘goed’ altijd een beetje beter kan. 
Onze enthousiaste medewerkers stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze klanten van de beste hoogwaardige 
producten worden voorzien. Wij vinden persoonlijke en duurzame relaties met zowel onze medewerkers als onze klanten 
belangrijk. Daarom zetten we onze goede service ook na aankoop voort. 
Je kunt bij ons rekenen op een gezellige werksfeer, een prima arbeidsvoorwaardenpakket conform CAO en interessante 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Want wij geloven dat we alleen met tevreden medewerkers ook tevreden 
klanten krijgen. Zo halen we het beste uit elkaar! 
 
Wij gaan voor flexibiliteit en betrouwbaarheid. Kom jij ons daarbij helpen? 
Stuur je CV en motivatie naar: info@femakozijnendeuren.nl !
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