
Dorpsdijk 14 
4354 AC Vrouwenpolder 

 

  +31 (0)118 - 591320 

info@geertse.nl 
www.geertse.nl

K.v.K. nr.: 712092045

BTW nr.: NL8586.23.821.B01
IBAN-nr.: NL 20 Rabo 0365221864
Swift adres: RABO NL 2U

Bouwbedrijf Geertse v.o.f. is een bouwonderneming in de 
burgerlijke en utiliteitsbouw die zich richt op kleinere projecten. 
Naast nieuwbouw en verbouw verzorgen wij ook machinaal 
timmerwerk. 
 
Binnen onze organisatie is wegens een groeiende 
orderportefeuille en het vertrek van onze pensioen gerechtigde 
collega plaats voor een 
 

ALLROUND TIMMERMAN 
 

 en een 
 

VOORMAN 
 
ter versterking van ons team. 
 
Wij vragen voor beide functies: 

• een flexibele en klantvriendelijke instelling 

• geen 8 tot 5 mentaliteit 

• team player 
 
Wij bieden bij beide functies: 

• een salaris conform de CAO en functioneren 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

• doorgroei mogelijkheden 

• een eigen bedrijfsauto 

• prettige werkomstandigheden 
 
Voor meer informatie en sollicitatie naar de vacatures kan contact 
worden opgenomen met Jan Geertse, telefoon 0118-591320. 
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