
 
 

Vacature Allround Timmerman 

 

Functieomschrijving 

Ben jij handig en ga jij geen klus uit de weg, een allround timmerman met ruime ervaring in 

onderhoud/renovatie en nieuwbouw?  Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wat deze baan zo uitdagend maakt is dat geen dag hetzelfde is; het ene moment ben jij zelfstandig 

of met collega’s een woning aan het verbouwen, het andere moment verricht jij allerhande 

werkzaamheden bij een groot fort en alles daartussenin. 
 

Functie eisen 

JCN is al ruim 80 jaar een begrip in Amsterdam e.o., en is desondanks een groeiende organisatie met 

een sterke orderportefeuille en vaste opdrachtgevers. Wij zoeken dan ook iemand die met ons mee 

wil en kan groeien.  

 

Ben jij de allround timmerman die zichzelf in onderstaande herkend? 

• Zelfstandig, maar ook in teamverband ben jij proactief en weet jij van aanpakken 

• Jij beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 

• Jij hebt minimaal een afgeronde opleiding niveau 2 (MBO) 

• Jij hebt aantoonbare en relevante werkervaring in kleinere en grote renovatie, nieuwbouw 

en onderhoudswerkzaamheden 

• Jij bent leergierig, flexibel, betrouwbaar, representatief en klantgericht 

• Tekeninglezen is geen probleem voor jou 

• Jij draagt technisch en inhoudelijk de verantwoordelijkheid voor jouw werkzaamheden 

• Bent in het bezit van een geldig VCA certificaat of bereid deze te halen 

• In het bezit van een rijbewijs B (E is een pré, maar geen eis) 

Arbeidsvoorwaarden 

• Een uitdagende en afwisselende functie bij een leuke organisatie 

• Een open en informele werksfeer binnen een gezonde organisatie 

• Uitstekende primaire en secundaire voorwaarden 

• Goede scholingsmogelijkheden 
 

Enthousiast geraakt om jezelf aan te sluiten bij het team van JCN? Neem dan snel contact op met 

René Schaft. Je kunt hem bereiken door een email te sturen naar info@jcn.nl of even te bellen op 

020 - 644 58 93. 

 

Wij hopen jou binnenkort te mogen verwelkomen in ons team! 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


