
ALLROUND TIMMERMAN
3 2  -  4 0  U U R  P E R  W E E K

OVER BEVERWĲ K
Beverwijk is een middelgroot bouwbedrijf met 
vestigingen in Balkbrug en Zwolle. We houden ons 
bezig met een grote verscheidenheid aan bouw-
activiteiten, onze pijlers zijn; 
• Bouwen en verbouwen
• Schilderwerk
• Installatiewerk
• Keukens

ONS TEAM
Een enthousiast en hecht team is belangrijk en daarin 
willen wij ons zeker onderscheiden. We streven naar 
optimale persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast vragen 
wij jou scherp te zijn en kansen die het bedrijf verder 
helpen voor te dragen. We gaan steeds voor verbete-
ring, voor iedereen.

IS JOUW INTERRESSE GEWEKT? DAN WILLEN WE GRAAG MET JE KENNISMAKEN!
Neem dan snel contact met ons op door je motivatie met c.v. te mailen naar vacatures@beverwijkbouw.nl. Wil je vooraf nog wat 
meer inlichtingen, neem dan contact op met: dhr. J.H. Dam 0523 - 65 66 41, j.dam@beverwijkbouw.nl. Je bent welkom en we 
zijn ervan overtuigd dat je er geen spijt van zult krijgen! 

Voor zowel onze vestiging Zwolle als Balkbrug zoeken we 
naar allrounders die hun vak op het gebied van timmeren 
ondertussen goed beheersen, eventueel met leidinggevende 
capaciteiten. De afdeling bouw werkt aan diverse gevari-
eerde en uitdagende werken, groot en klein en voor diverse 
uiteenlopende opdrachtgevers. Woningen, zowel nieuw als 
verbouw, renovaties en onderhoud. Kortom, voor ieders 
voorkeur of specialiteit hebben wij een plek.

FUNCTIE EISEN
• service- en klantgericht
• kunnen samenwerken 
• continu leveren van kwaliteit en oplossingsgericht denken

WĲ  BIEDEN JOU
• een prettige werksfeer en collegialiteit;
• geen lange reistijd woon-werk; 
• veel vrijheid, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid;
•  goede arbeidsvoorwaarden 
• fl exibiliteit ten aanzien van je werktijden;
•  goede mogelijkheden op het gebied van 

loopbaanontwikkeling;

WWW.BEVERWĲ KBOUW.NL Morsestraat 8
8013 PP Zwolle

Zwolseweg 31-33
7707 AA Balkbrug

ZWOLLE

al ruim 100 jaar!

VACATURE
al ruim 100 jaar!al ruim 100 jaar!

Dit is je 
kans! We bieden 
jou veel variatie 

in je timmer-
werkzaamheden.


