ALLROUND
METSELAAR
PASSIE VOOR DE BOUW | TEAMPLAYER & ZELFSTANDIG | DOORPAKKER

Bij Leenhouts’ Aannemings-Bedrijf zijn we op zoek naar een
Allround Metselaar met enkele jaren ervaring in de nieuwbouw,
utiliteitsbouw en renovatiewerken. Metselen is hoofdzaak, maar je
kunt daarnaast ook stukadoren en tegelen. Bij Leenhouts hebben
we een breed scala aan opdrachten en opdrachtgevers waar jij je
ei in kwijt kan.

VIND JE PLEK BIJ LEENHOUTS
Met een bedrijfsgrootte van ongeveer 50 mensen, inclusief
kantoormedewerkers,
is
Leenhouts
een
middelgroot
aannemingsbedrijf met korte lijnen en persoonlijke communicatie.
Er heerst een familiaire werksfeer met betrokken, gedreven en
leergierige mensen uit de streek. Je werkt bij ons in koppels van
junioren en aspiranten. Dit zorgt voor een fijne wisselwerking van
kennis en ervaring. Leenhouts is een erkend restauratie
bouwbedrijf en beschikt over een grote timmerfabriek.
Bij interesse in specialisatie bieden wij jou graag een passende
opleiding, training of cursus aan.

WAT BIEDEN WIJ JOU?
Allround werkzaamheden door een breed scala aan opdrachten
en opdrachtgevers;
We zetten je graag in waar jij en je vaardigheden het beste tot
hun recht komen;
Veel verantwoordelijkheid en handelingsvrijheid;
Mogelijkheden tot opleiding/trainingen/specialisaties;
Goed gereedschap: breekhamer kapot, geen probleem!
Vervangend materiaal is makkelijk en snel geregeld;
Een platte organisatie met korte lijnen en veel betrokkenheid;
Een gezellige werkfamilie met open communicatie;
Een passend salaris afhankelijk van je leeftijd, opleiding en
ervaringen;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

WAT NEEM JE MEE?
Je hebt passie voor het vak en je ziet het als een uitdaging om
jouw kennis over te dragen aan leerling metselaars;
Je bent in het bezit van de diploma’s primair en voortgezet
metselaars;
Je hebt je VCA basis diploma en bij voorkeur ben je in het bezit
van je rijbewijs B;
Je hebt aantoonbare werkervaring in de woningbouw,
utiliteitsbouw en/of renovatie & onderhoud;
Je bent in staat om aan de hand van tekeningen zelfstandig
werkzaamheden te verrichten.

GELIJK DOORPAKKEN!
Haal jij net zoals Leenhouts energie uit het afleveren van kwaliteit
en kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken? Reageer
dan snel door een mail te sturen t.a.v. Giel-Jan de Neve naar
info@leenhoutsoostburg.nl.
Nog niet alle kennis en vaardigheden in huis hebben is niet
essentieel, het willen leren wel! Ben jij benieuwd of Leenhouts voor
jou de juiste plaats is, neem dan contact met ons via bovenstaand
e-mailadres en dan bekijken we samen de mogelijkheden.

