Wij zoeken een:

Timmerman waterbouw
De functie
Een week uit het leven van een timmerman waterbouw:
Op de vroege maandagochtend pak je samen met je collega’s een kop koffie om vervolgens samen
met je collega naar de projectlocatie ergens in Nederland te vertrekken. Je werkt deze week aan een
waterbouwwerk zoals een brug, steiger, dukdalf of remmingwerk.
Vanaf een ponton of in het water verwijder je het rotte hout met een hydrozaag, kapt en
hakt de laatste restjes rot hout weg, maakt een passende bekisting om het resterende gedeelte en
giet deze vervolgens vol met Protek Aqua®, onze eigen epoxy.
Na uitharding werk je het herstelde onderdeel af. Je werkt samen met je collega en mochten
jullie er niet uitkomen dan kunnen jullie altijd contact opnemen met je Uitvoerder.
Gedurende de week verblijven jullie in een hotel of bed & breakfast in de buurt van het project.
Op donderdag gaan jullie weer naar kantoor in Gemert waar je de week doorspreekt met de
uitvoerder. Na het lossen en laden van de bus is het tijd voor weekend!

Wat verwachten wij van jou?
• Ervaring als timmerman, betontimmerman of bouw gerelateerd
• Bouwkundige opleiding minimaal VMBO/LTS niveau of voldoende aantoonbare werkervaring
• Goede kennis van de Nederlandse taal
• Goede lichamelijke conditie
• Competenties: communicatief vaardig, flexibel, oplossingsgericht, zelfstandig kunnen werken

Wat bieden wij?
• Een leuke en afwisselende baan, waar geen dag hetzelfde is!
• Een goed salaris uiteraard aangevuld met goede vergoedingen voor het verblijven -ontbijt,
lunch en avondeten- en overnachten op locatie
• Een pensioenregeling: 50% van de premie betaald Protekta, 50% betaal jezelf
• 25 vakantiedagen – waaronder 3 weken zomervakantie in de periode bouwvak Zuid• Een goede inwerkperiode waarin je de kneepjes van het vak leert
• Diverse doorgroeimogelijkheden
Wie zijn wij?
Protekta herstelt en renoveert houtconstructies in de waterbouw. Wij werken landelijk en bestaan
momenteel uit een 20-tal enthousiaste medewerkers. De klanten van Protekta zijn met name
gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers, jachthavens etc. Wij zijn een hecht team dat
hard werkt, elkaar helpt waar nodig, maar ook zeker van een lolletje houdt; werk moet wel leuk zijn
uiteraard!
Ben je enthousiast geworden? Wij gaan graag met je in gesprek. Ook als je vragen hebt, neem dan
gerust contact met ons op! Dit kan met Mariëlle van de Ven, bereikbaar via telefoonnummer 0492364292. Je stuurt je sollicitatie per e-mail naar: m.vdven@protekta.nl

