
 
 
 
In verband met de snelle groei en de toenemende werkzaamheden zijn wij op zoek naar een 

Zelfstandige Timmerman (fulltime) met ervaring in de bouw en/of onderhoud. 

 

Aannemersbedrijf Sirre is door drie opeenvolgende generaties uitgebouwd tot een 

eigentijdse, professionele onderneming. Wij hebben door de jaren heen het kleinschalige 

karakter van het familiebedrijf in ere gehouden, maar dan wel met een open houding naar 

moderne werkwijzen en technieken. Die combinatie is een goede basis geweest voor de 

uitbreiding van onze klantenkring. Aannemersbedrijf Sirre is actief in de hele Randstad, zowel 

op de zakelijke als de particuliere markt. Of het nu een kantorencomplex van een grote 

multinational betreft of een eengezinswoning bij de buren: al onze klanten kunnen rekenen 

op flexibiliteit en kwaliteit. 

 

Op onze website staan onze actuele projecten. Aannemersbedrijf Sirre heeft uiteenlopende 

opdrachten op het gebied van: 

• kleinschalige nieuwbouw; 

• verbouw; 

• renovatie; 

• herinrichting; 

• totaalonderhoud 

 

Wij zijn een jong en snel groeiend aannemersbedrijf. Wij hebben een jong team van 

enthousiaste medewerkers.  

 

Functieomschrijving 

In deze functie ben je zelf verantwoordelijk voor enkele bouw en onderhoudsprojecten en ga 

je alleen (of samen met een Leerling Timmerman) aan het werk bij een klant. Je bent 

verantwoordelijk voor alle voorkomende timmerwerkzaamheden.  

 

Heb je ervaring met het maken van o.a. funderingen, stelwerk, kozijnen plaatsen, verbouwen 

en aftimmerwerk? En kun je goed zelfstandig plannen en werk je nauwkeurig? Dan ben jij de 

timmerman die wij zoeken! 

 

Functie-eisen 

• Je beschikt over aantoonbare ervaring als zelfstandig timmerman binnen de bouw en/of 

onderhoud 

• Bij voorkeur beschik je over een geldig VCA-VOL certificaat 

• Je bent in het bezit van diploma Leermeester of bereid deze te halen 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B en reizen is geen probleem 

• Je kan jezelf beschrijven als betrokken, flexibel, loyaal, servicegericht en hebt geen 7-4 

mentaliteit  

• Je bent zelfstandig, kan goed het overzicht bewaren en beschikt over leidinggevende 

capaciteiten voor het aansturen van ten minste één leerling 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Een uitdagende, verantwoordelijke en zelfstandige baan. Salaris en voorwaarden conform de 

Bouw cao. Bij aannemersbedrijf Sirre investeren we graag in de toekomst en bieden we jou 

doorgroeimogelijkheden. 

 

Sollicitatieprocedure 

Ben je betrokken, flexibel, loyaal en zie je een toekomst in de bouw zitten? Dan komen we 

graag met jou in contact. Stuur je CV (inclusief foto) met een motivatie naar: hr@sirre.nl 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:hr@sirre.nl

