
 

 

Vacature: Allround 
Houtbewerker 

Houtverwerkingsindustrie Fransen BV is op zoek naar een handige houtbewerker ter versterking van haar 

groeiende team. Ben jij goed met je handen en werk jij graag met écht hout? Dan is deze vacature misschien wel 

interessant voor jou! 

Wat houdt de baan precies in? 

• Het handmatig maken van diverse houten producten. Denk bijvoorbeeld aan: 

professionele speeltoestellen, robuuste poorten, stoer buitenmeubilair, 

plankenpaden, en nog meer … 

• Je selecteert zelf de benodigde materialen uit de voorraad en beoordeelt de 

kwaliteit van ieder onderdeel. Je bewerkt de onderdelen in onze werkplaats 

zelf tot complete toestellen en producten. 

• De producten die je maakt, plaats en monteer je op locatie bij de klant. 

 
Benieuwd hoe dit er dan uit ziet? Kijk eens op onze websites www.deuvie.nl  
en www.fransen-deurne.nl en op de projectenpagina’s, om te zien wat wij maken! 

 

 

Welke vaardigheden heb je hiervoor nodig? 

• Je bent handig; wat jouw ogen zien, maken jouw handen.  

• Je bent creatief en denkt mee over nieuwe producten en uitdagingen. 

• Je kunt zelfstandig werken, maar ook in teamverband. 

• Ervaring als timmerman is niet noodzakelijk, maar wel een voordeel. 

• Je hebt een VMBO-diploma (of gelijkwaardig). 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B.  

• Je beheerst de Nederlandse taal. 

• Op projectlocaties ben je klantvriendelijk; jij bent dan immers het  gezicht van 

ons bedrijf. 

 

l 
Wat bieden wij? 

• Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Houthandel. 

• Uitzicht op een vast dienstverband. En dat zeggen we niet zomaar: al onze collega’s hebben 

een vast contract. Ben jij de volgende? 

• Afwisselend werk! Geen eentonigheid, maar iedere week weer iets anders. 

• Een leuke baan waarbij je werkt met mooie, natuurlijke en duurzame materialen.  

 

Geïnteresseerd? 

Stuur dan je CV en motivatie naar maarten@fransen-deurne.nl. Wij horen graag van je! 

http://www.deuvie.nl/
http://www.fransen-deurne.nl/
mailto:maarten@fransen-deurne.nl

