
 

GEZOCHT: 

ALL-ROUND VAKMAN! 
Ben jij werkzaam als timmerman of metaalbewerker of loodgieter? Ben jij handig en doe jij 
bijvoorbeeld thuis veel uiteenlopende klusjes waardoor je een allround vakman bent? Dan hebben wij 
een leuke baan voor jou als haardenbouwer!  

Ook ZZP ers kunnen hierop reageren! 

Werkgebied 

Groningen/ Drenthe  

Wat ga jij doen 

In een klein dynamisch team ga jij de meest uiteenlopende haarden bouwen.  Geen dag is hetzelfde. 
Samen met je collega ga je haarden en kachels plaatsen, brandveilige omkledingen timmeren, de 
haard voorzien van een op maat gemaakte stalen mantel of een dagje storingen oplossen.  Het 
installeren van een gasleiding,  het aanleggen van  een rookkanaal door het dak  en elektrische 
montage werkzaamheden zijn  voor jou geen probleem. Daarnaast ben jij op locatie voor de klant een 
aanspreekpunt en kan je de vragen beantwoorden die zij hebben.  

Wat bieden wij jou 

1. Full time baan van 40 uur  
2. Zekerheid; Kans op een vast contract. 
3. Boven marktconform salaris  
4. Uitdagende dynamische baan 
5. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
6. Opleidingsmogelijkheden  

Functie eisen  

• Enthousiast en doorzettingsvermogen 
• Technisch inzicht 
• In bezit van rijbewijs B  
• Nauwkeurig, met oog voor detail 
• In teamverband kunnen functioneren 
• Zelfstandig, creatief en oplossingsgericht 
• Communicatief vaardig 
• Ervaring in de bouw als all round timmerman en / of met metaal 
• leergierig 
• All round  

Wie zijn wij 
Strating haarden & kachels is al 45 jaar een familiebedrijf. Kenmerkend binnen ons bedrijf zijn de 
korte communicatielijnen en het samenspel tussen de verkopers en de monteurs. Wij zijn “samen”  
een hecht en dynamisch team.  Durven innoveren, duurzaam ondernemen en op tijd inspringen op 
veranderingen in de markt heeft ervoor gezorgd dat wij in de provincies Groningen en Drenthe 
toonaangevend zijn. Binnen onze organisatie is er daarom ook altijd ruimte voor zelfontplooiing. 
 

Lijkt dit jou wat? Neem dan contact op en bel snel met: 

Strating haarden & kachels 
t.a.v. Paul Strating    06-10520980 
Burg. Legroweg 75 9761 TB EELDE   info@stratingopenhaarden.nl  


