VACATURES
Allround timmerman

Werkzaamheden bestaan uit:
Alle voorkomende timmer werkzaamheden bij nieuwbouw/verbouw/
renovatie en onderhoud waaronder:
- Maatvoering
- Stelwerk
- Ruwbouw timmerwerk
- Afbouw timmerwerk
Functie-eisen:
- Jong en enthousiast
- Zelfstandig een bouw leiden van begin tot eind
- Werken aan de hand van bouwtekeningen
- Géén 9 tot 5 mentaliteit en weet van aanpakken
- Klantgerichte en collegiale instelling
- Woonachtig in de omgeving Haaksbergen
- In het bezit van rijbewijs B + E
- Ervaring als allround timmerman
Wielens biedt:
- Goede arbeidsvoorwaarden passend bij jouw ervaring en inbreng
- Functie met verantwoordelijkheid
- Werkzaamheden voornamelijk in Twente en de Achterhoek

DAV’er (Deskundig Asbest Verwijderaar)

Werkzaamheden bestaan uit:
- Verwijderen asbestdaken (zowel golfplaten als dakbeschot)
- Indien gevraagd ook werkzaamheden in de bouw waaronder:
• Aanbrengen nieuwe dakbeplating (sandwich en golfplaten)
Functie-eisen:
- DAV-certificaat
- Jong en enthousiast
- Géén 9 tot 5 mentaliteit en weet van aanpakken
- Klantgerichte en collegiale instelling
- Werkt graag met materieel (bouwkraan, verreiker, etc.)
- In het bezit van rijbewijs B + E
Wielens biedt:
- Goede arbeidsvoorwaarden passend bij jouw ervaring en inbreng
- Arbeidsvoorwaarden volgens bouw CAO
- Functie met verantwoordelijkheid
- Werkzaamheden voornamelijk in Twente en de Achterhoek

Voor meer informatie kijk op onze website
www.wielensbv.nl of bekijk onze bedrijfsfilm.
Belangstelling? Neem contact op met:
M. Wielens
martijn@wielensbv.nl

Meewerkend DTA’er (Deskundig
Toezichthouder Asbest)

Werkzaamheden bestaan uit:
- Verwijderen asbestdaken (zowel golfplaten als dakbeschot)
- Leiding geven aan de saneringsploeg
- Toezicht houden op een deskundige uitvoering van de projecten
- Indien gevraagd ook werkzaamheden in de bouw waaronder:
• Aanbrengen nieuwe dakbeplating (sandwich en golfplaten)
Functie-eisen:
- DTA-certificaat
- Jong en enthousiast
- Géén 9 tot 5 mentaliteit en weet van aanpakken
- Klantgerichte en collegiale instelling
- Werkt graag met materieel (bouwkraan, verreiker, etc.)
- In het bezit van rijbewijs B + E
Wielens biedt:
- Goede arbeidsvoorwaarden passend bij jouw ervaring en inbreng
- Arbeidsvoorwaarden volgens bouw CAO
- Functie met verantwoordelijkheid
- Werkzaamheden voornamelijk in Twente en de Achterhoek
- Vaste eigen roterende verreiker
- Vaste eigen decontaminatie-unit + bus

