Over de functie
Je werkt voor Voegbedrijf Heldoorn op restauratie projecten en voert de metselwerkzaamheden zowel
zelfstandig als in teamverband uit. Je werkt aan een grote diversiteit projecten zoals kerken, stads, en
kade muren en andere monumentale panden.
Waar kom je te werken?
Voegbedrijf Heldoorn heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring in restauratie en renovatie en zijn inmiddels
een bekende speler in de restauratie wereld. Elke dag wordt er hard gewerkt om de monumenten te
onderhouden en te restaureren.
We onderscheiden ons door de vele facetten in de metsel en voegwereld die we in eigen beheer of in
onder aanneming uit voeren. Daarnaast werken we met meest moderne technieken om op voorhand
en tijdens het lopende proces de projecten aan te sturen.
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Je hebt passie en liefde voor het restauratievak.
Bij voorkeur heb je je primaire en secundaire Metsel-voeg opleiding / LTS Bouw / VMBO
Bouw afgerond.
Je hebt al enige jaren ervaring als metselaar met renovatie- onderhoudswerk.
Je bent woonachtig in de omgeving van IJsselmuiden.
Je bent in het bezit van je rijbewijs B.
Bij voorkeur bezit je ook een geldig VCA certificaat.
Je bent communicatie vaardig
Je bent representatief, enthousiast en klantvriendelijk.
Klantgerichtheid zit in je genen.
Je streeft altijd naar kwaliteit voor zowel de klant als voor Voegbedrijf Heldoorn

Wat wij bieden
Vakmanschap en eigenaarschap zijn sleutelwoorden die wij hoog in het vaandel hebben staan. Je
komt te werken bij een erkend Restauratie Voegbedrijf in een hecht team waarbij je kunt werken aan
uitdagende projecten om er helemaal in op te gaan.
Daarbij hoort vanzelfsprekend een marktconform salaris.( bouw cao) Tevens bieden wij alle ruimte
voor eigen initiatief, persoonlijke groei en ontwikkeling, en kennisdeling.

Interesse?
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken of heb je de ambitie om je in die richting te ontwikkelen?
Solliciteer dan via www.heldoorngevelrestauratie.nl
Heb je vragen? Neem dan contact op met Frederik Heldoorn via 038-3557879 of per e-mail
frederik@voegbedrijfheldoorn.nl we staan je graag te woord.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Aan het zonder opdracht
voorstellen van kandidaten kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.

