
Dommel 29
5422 VH Gemert
telefoon (0492) 364292
www.protekta.nl

Heb jij interesse in hout, water en werken in de buitenlucht?
Ben je op zoek naar een baan als timmerman?
En wil je op vrijdag vrij zijn?
Solliciteer dan bij Protekta als

Timmerman waterbouw
Een week uit het leven van een timmerman in de waterbouw
Op de vroege maandagochtend pak je samen met je collega’s een kop koffie 
om vervolgens samen met je maat naar je projectlocatie ergens in Nederland te 
vertrekken. Je werkt deze week aan een waterbouwwerk zoals een brug, steiger, 
dukdalf, remmingwerk. Je verwijdert 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.
Op donderdag gaan jij en je maat weer naar kantoor in Gemert waar je in het 
magazijn of op kantoor de week doorspreekt met de uitvoerder. Na het lossen en 
laden van de bus kan je 3-daags weekend gaan beginnen!
Gedurende de week verblijf je samen met je maat in een hotel of bed & breakfast. 
Hiervoor krijg je een vergoeding per nacht en daarnaast betaald Protekta de 
accommodatie, je ontbijt, lunch en avondeten. 

Functie-eisen
• Ervaring als timmerman, betontimmerman of bouwgerelateerd
•  Samen met je maat het project zelfstandig uitvoeren
• De werkzaamheden uitvoeren volgens de VCA regels
• Communiceren met de klant op locatie

Over Protekta
Sinds 2009 is Protekta werkzaam in de waterbouw en na het afstoten van andere 
bedrijfstakken als Plaagdierbestrijding zijn wij sinds 2014 alleen bezig met het 
herstellen van waterbouwwerken zoals bruggen, remmingwerken, dukdalven 
en dergelijke. Protekta blijft zich ontwikkelen en heeft onlangs de InfraTech 
Productinnovatie prijs 2021 gewonnen voor onze methode voor het koppelen van 
houten palen. De meeste medewerkers komen uit de omgeving van Gemert maar 
ook in Roermond, Zwolle en Drachten zijn we vertegenwoordigd.

Wat bieden wij?
• Een vaste arbeidsovereenkomst
• Een goed salaris aangevuld met vergoedingen voor het overnachten
• Een pensioenregeling: 50% van de premie betaald Protekta, 50% betaal jezelf
• 25 vakantiedagen – waaronder 3 weken zomervakantie in de periode bouwvak Zuid
• Een inwerkperiode waarin je de kneepjes van het vak leert
• Een werkplek afwisselend door heel Nederland
• Doorgroeimogelijkheden tot voorman waterbouw

Reageren?
Heb je vragen over deze functie? Neem dan contact op met Mariëlle van de Ven, 
bereikbaar via telefoonnummer 0492-364292
Je sollicitatie, per e-mail svp sturen naar: m.vdven@protekta.nl
Voor een volledige omschrijving van deze vacature, kijk op www.protekta.nl


