
 

 
 
Functieomschrijving: 
Wij zoeken een timmerman of allrounder die een passie heeft voor verbouwing en renovatie 
van oudere huizen. Wij leveren vakwerk en klanten verwachten kwaliteit van ons. De meeste 
klussen zijn in het hogere segment in Scheveningen en de buurten daaromheen. Grote oude 
herenhuizen helemaal strippen en weer opbouwen tot iets moois.  
 
De functie is per direct voor 40uur per week en bij goed functioneren hoef je niet meer op 
zoek naar een andere baan. Wij willen ons team van vaste krachten graag uitbreiden. Je 
begint om 07:15 op de klus met een kop koffie en bespreekt met je collega’s wat er vandaag 
gedaan moet worden. Om 07:30 ga je aan de slag en om 16:30 eindigt je werkdag. Wij zijn 
een bedrijf met een positieve instelling en denken altijd in oplossingen. Past dit bij jou?  
Lees dan verder! 
 
Functie taken: 
Afhankelijk van de klus, voer jij jouw werk zelfstandig of in teamverband uit. Je wordt 
ingezet op wat jij kunt en waar je sterke punten liggen. Hierbij kun je denken aan:  
 
- Timmeren (stellen kozijnen, maken van dakopbouw of uitbouw volgens tekening, vloeren 
leggen, wanden en plafonds isoleren en plaatsen, e.d.) 
- Plaatsen van badkamers of wc’s (tegelen, sanitair monteren) 
- Sloopwerk. 
 
Functie vereisten: 
 

- Een positieve en gemotiveerde instelling. 
- Betrouwbaar. 
- Groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
- Oplossings- en servicegericht. 
- Opleidingsniveau= LBO / VMBO / MBO. 
- Ervaring vanaf 2 jaar. 
- Talenkennis Nederlands. 
- Rijbewijs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Wij bieden: 
 
- 6 maanden contract via Blijbouw; 
- Een bus ter beschikking zodat je niet voor eigen vervoer hoeft te zorgen; 
- Een bus met goed en nieuw gereedschap zodat je niets tekort komt tijdens de klus; 
- Deze bus heeft naast een tankpas ook een was pas; 
- Kleding met logo krijg je van ons;  
- Een maandelijkse borrel met je collega’s; 
- Een jaarlijks uitje met het hele personeel om je te belonen voor al het harde werk; 
- Een marktconform salaris; 
- Vakantiegeld; 
- 30 vakantiedagen; 
- Pensioenopbouw; 
- De mogelijkheid om je te ontwikkelen. Je kan via ons cursussen volgen zodat je nog beter 
word in je werk; 
- Ook is het mogelijk door te groeien binnen het bedrijf als je ambitie hebt.  
Dit heb je helemaal zelf in de hand! 
 
 
Over Blijbouw: 
Blijbouw is inmiddels 10 jaar actief in Scheveningen en omstreken. Een aannemersbedrijf dat 
voornamelijk werkt in de renovatie en verbouw van oudere huizen in het hoge segment. 
Momenteel werken wij met 15 professionele en enthousiaste vakmensen en hebben wij alle 
specialisaties in huis. Wij zijn een gezellig team en vinden sfeer erg belangrijk. Neem een 
kijkje op onze website en Facebook pagina om een idee te krijgen wat wij precies doen. 
 
Heb je interesse gekregen? Stuur je CV met foto en een kleine tekst motivatie op naar 
info@blijbouw.nl of per post naar Stevinstraat 210 in Den Haag. 
Als wij jou uitnodigen, kom je bij ons op kantoor langs voor een gesprek. Na het eerste 
gesprek laten wij je weten of je bent aangenomen. 
 
Mocht je vragen hebben over deze vacature, bel dan met Michel of Sebas op 06-51915562 
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