Wigink is specialist in hooibergen en gebinten. Wij maken houten producten en constructies op
maat. Ons betrokken team binnen en buiten klaart de klus samen. We zoeken een enthousiaste
persoon die ons team wil komen versterken.
VACATURE: Algemeen Medewerker
Wat ga je doen?
Als algemeen medewerker heb je een afwisselende positie. Je werkt voor 60% in onze
timmerwerkplaats en 40% van je tijd ga je op pad naar klanten. In de timmerwerkplaats ben je
voornamelijk bezig met:
-

bekanten van planken;
maken van houten producten zoals bankjes en hekken;
klaarzetten van opdrachten.

Meerdere keren per week ga je op pad met een van onze bussen met aanhanger om bestellingen te
bezorgen bij klanten. En op locatie bij klanten zet je met je collega’s houten producten en
constructies in elkaar.
Jouw profiel
Je hebt je opleiding afgerond en wil graag starten in de houtbouw. Of je werkt al wat langer en je wilt
veel zien en leren in een leuk team. Doordat jij een teamspeler bent, wordt je al snel de spil in het
team.
Je ben praktisch, ziet het werk liggen, houdt overzicht en pakt het werk zelf op. Een fysieke uitdaging
(tillen, verplaatsen) ga je niet uit de weg.
Achtergrond
-

MBO werk- en denkniveau;
Affiniteit met hout;
Bij voorkeur ervaring met houtbewerking;
Bij voorkeur een aanhangerrijbewijs, dit kun je ook bij ons halen.

Over ons
Je gaat werken bij Wigink Hooibergen & Gebinten. Wij maken vanuit onze eigen zagerij landelijke
eiken producten, banken, hekken, gebintconstructies, overkappingen en hooibergen.
We werken zowel voor particulieren, stichtingen, bedrijven en overheden.
Ons aanbod
-

Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling;
De mogelijkheid om te leren over houtbewerking en houten constructies;
Een afwisselende functie in een team met leuke collega’s;
Marktconform arbeidsvoorwaardenpakket conform de cao bos & natuur.

Solliciteren
Past deze baan bij jou? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en cv. Deze mag je sturen naar
cyriel@wigink.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

