Bouw 2000 BV is een kleine aannemer, actief in Almere, Amsterdam en 't Gooi.
Wij voeren projecten uit als: nieuwbouw van woningen en grote verbouwingen, voornamelijk in
opdracht van particulieren. Bouw 2000 is flexibel en past het werk precies aan op de wensen
en ideeën van haar klanten. Geen standaardoplossingen, maar unieke verbouwingen en
nieuwbouwhuizen.
Met meer dan 25 jaar ervaring biedt Bouw2000 kwaliteit en zekerheid, die onderstreept wordt
door Woningborg en Bouwgarant.

Ervaren Timmerman (fulltime)
Wij zoeken een ervaren en zelfstandig timmerman. Je gaat aan de slag op een
nieuwbouwproject of aan een grote verbouwing. Wij bouwen in opdracht, van voornamelijk
particulieren, unieke woningen. Waar jij aan de slag gaat van ruwbouw tot aan de oplevering
van de woning. Je komt te werken in een bedrijf met een klein en gezellig team waar wij trots
op zijn.
Wat wordt er van je gevraagd?
• Ruime ervaring met het bouwen van woningen en met verbouwingen
• In staat om onder leiding van een uitvoerder zelfstandig te kunnen werken
• Een goede arbeidsmentaliteit en representatief voor Bouw 2000
• In het bezit van een geldige VCA of bereid om deze op korte termijn te behalen
• In het bezit van rijbewijs B (E)
• Je bent woonachtig in de omgeving van Almere.
Wat staat daar tegenover?
Een zeer afwisselende functie met goede arbeidsvoorwaarden en veel ruimte om onder goede
begeleiding door te groeien en nóg beter te worden in je werk. Je start met een contract voor
bepaalde tijd. Bij goed functioneren is het de bedoeling dat je vast in dienst komt. Wij
besteden veel aandacht aan een goede werksfeer. Iedereen gaat dan ook met plezier naar en
aan het werk bij Bouw 2000 BV
Is deze functie je op het lijf geschreven?
Maak dit dan kenbaar door het mailen van je CV + motivatie naar: marc@bouw2000.nl
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marc van Gils:
036-5461000.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

