
Cornelissen aannemingsbedrijf in Zeeland is een betrokken 
bouwbedrijf. Ons ambitieus, enthousiast en vakbekwaam 
team is actief in zowel de utiliteits- als woningbouw. Onze 
opdrachtgevers zijn (retail-)bedrijven, overheidsinstanties, 
gezondheidsinstellingen, scholengemeenschappen en 
particulieren welke zowel regionaal als landelijk gevestigd zijn.

Vanwege onze groei zijn wij op zoek naar een:

Ervaren werkvoorbereider (m/v)
Bouwkundige teamspeler op Hbo-niveau

Vanaf je ruime werkplek op de open afdeling, draai je mee in 
wisselende projectteams die op moderne wijze samenwerken 
met onze partners en opdrachtgevers. Je trekt materialen 
uit, maakt en bewaakt de planning, verzorgt de contacten 
en contracten met onderaannemers en toeleveranciers. Je 
organiseert vanuit je spilfunctie de projecten naar een perfecte 
oplevering, zowel praktisch als financieel, uiteraard in nauwe 
samenwerking met de uitvoerder en projectleider. Je staat 
open voor een nieuwe uitdaging. Je volgt innovaties binnen 
het vakgebied op de voet en weet de rust en het overzicht te 
bewaren. Maar bovenal ben je een prettige collega met een 
klantvriendelijke en servicegerichte instelling. 

Spreken 43 vrije dagen, pensioenregeling via BPF bouw, 
collectieve zorgverzekering en een laagdrempelige, platte werk-
organisatie jou aan? Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken?

Kijk voor de uitgebreide vacature op www.cornelissenbouw.nl.

Vanwege de groei en het opvangen van het natuurlijk verloop 
binnen ons aannemingsbedrijf zijn wij tevens op zoek naar 
ambitieuze medewerkers op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Ervaren timmerlieden / ploegen (m/v)
Bouwkundig sterk en flexibel, dan pas jij perfect bij ons!

Bij Cornelissen wordt jouw vakmanschap gewaardeerd en 
werk je samen met collega’s aan mooie projecten. Met onze 
compleet ingerichte bedrijfsbussen voorzien van goedgekeurde 
elektrische gereedschappen reis je naar het project. Een 
prettige werksfeer door plezier in het werk en teamspirit staan 
daarbij centraal. 

Ben jij bouwkundig sterk, praktisch ingesteld en klantgericht?
Spreken 48 vrije dagen, pensioenregeling via BPF bouw, 
collectieve zorgverzekering en een laagdrempelige, platte 
werkorganisatie jou aan? Dan zoeken wij jou!

Herken jij jezelf in één van openstaande functies? Bekijk de 
uitgebreide vacatures op www.cornelissenbouw.nl, stroop je 
mouwen op en reageer. 

Stuur je sollicitatie of bericht met CV naar Charles Westheim, 
P&O-manager van Cornelissen of bel, 0486-451608 en vraag 
naar Charles.

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

Werken in een ambachtelijke timmerwerkplaats, voorzien van 
complete, maar niet digitale, houtbewerkingsmachines met 
afwisselende, uitdagende werkzaamheden. Vakmanschap 
leveren voor, voornamelijk, interne klanten, flexibel en 
resultaatgericht, samen met je collega’s, waarborgen dat de 
eindklant tevreden is. 

Wij zijn op zoek naar een: 
  
Allround werkplaatstimmerman (m/v)
Een gedreven arbeidskracht met organisatietalent en ambitie

In onze ruim opgezette machinale werkplaats ben jij 
verantwoordelijk voor de productie van kozijnen, ramen, deuren 
en overige hout- en, op kleine schaal, prefabproducten.
De opdrachten maak je vanuit tekeningen op schaal, schetsen 
met de maten erbij vermeld of je meet het zelf ter plaatse in. 
Je werkt nauwkeurig, veilig en milieubewust en bedient alle 
machines ook zelf. 

Heb jij het in je om de machinale werkplaats te leiden, je 
collega verder op te leiden naar het vereiste niveau en 
werkprocessen te optimaliseren? Dan is er ruimte voor groei, 
waarbij je grotendeels zelf de omvang kunt bepalen. Je krijgt 
de verantwoordelijkheid en neemt deze ook.

Spreken 48 vrije dagen, pensioenregeling via BPF bouw, 
collectieve zorgverzekering en een laagdrempelige, platte 
werkorganisatie jou aan? Ga de uitdaging aan!

KOM JIJ ONS 
GEZELLIGE TEAM 

VERSTERKEN?
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