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Ben jij die allround onderhouds Timmerman die een nieuwe uitdaging wil aangaan bij 
Robuflex Bouw?
In ons kleine dynamisch team krijg je alle vrijheid om je werkzaamheden uit te voeren, en 
jezelf indien nodig verder te ontwikkelen.
Zelfstandig professionals worden ook uitgenodigd om te reageren. Zie je het wel zitten, stuur 
dan je c.v. en motivatie ter attentie van Marco van Sluijs naar info@robuflex.nl.

REAGEREN

• Uitstekend salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding;
• Het verkrijgen van een bus van de zaak behoort tot de mogelijkheden;
• Volledige onkostenvergoeding (parkeerkosten);
• Arbeidsvoorwaarden en reiskosten conform cao;
• Zelfstandige baan met veel verantwoordelijkheden;
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden (bus van de zaak, iPad van de zaak,   
 telefoon van de zaak);
• Uitzicht op een vaste aanstelling;
• Mogelijkheden tot volgen van opleidingen en/of cursussen;

WIJ BIEDEN

• Opleiding gerelateerd aan je functie; 
• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Woonachtig in/nabij de regio;

ERVARING EN ACHTERGROND

• Je hebt een flexibele, positieve instelling en bent samenwerkingsgericht.
• Je bent proactief, hebt een goede dosis werklust en een no-nonsense aanpak.
• Je beschikt over een hoge mate van zelfstandigheid.
• Je bezit goede sociale en communicatieve vaardigheden en bent bedreven in het   
 onderhouden van relaties op verschillende niveaus.

PROFIEL

• Timmerwerkzaamheden aan woningen en panden;
• Diverse reparatiewerkzaamheden;
• Als allround timmerman doe je ook af en toe klein elektra en loodgieterswerkzaamheden;
• Kozijnen, daken, trappen, plafonds, wanden, vensterbanken en/of andere (houten) 
 constructies;
• Onderhoud en renovatiewerkzaamheden;
• Schadeherstel;

Je taken en verantwoordelijkheden richten zich onder meer op:

WERKZAAMHEDEN

Als allround onderhoudstimmerman ga je zelfstandig werken aan diverse opdrachten. Je bent 
werkzaam zowel in de particuliere sector en in het onderhoud van panden. Je vindt het niet 
erg om af en toe een praatje te maken met de opdrachtgever. 

Je krijgt veel zelfstandigheid in je werkzaamheden en je dagindeling, geen dag is hetzelfde. Er 
is een mogelijkheid om in dienst te komen, maar ook zelfstandige professionals nodigen wij 
uit om te solliciteren. 

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een nieuwe collega:

ALLROUND ONDERHOUDS
TIMMERMAN

Robufl ex Bouw is een allround 
bouwbedrijf dat geen enkele uitdaging 
uit de weg gaat, staat voor het leveren 
van alleen de best mogelijke kwaliteit 
en hecht aan een persoonlijk contact 
met de opdrachtgever.

(FULLTIME)


