
 
                        

 
 

 
Al 45 jaar is Machinaal Timmerbedrijf van der Linden een betrouwbare partner in de bouwsector, we 
hebben affiniteit met mooi timmerwerk maken in de vorm van kozijnen, deuren, trappen en diverse 
aftimmermaterialen.  
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een: 

Machinaal Houtbewerker 
 

Dit ga je doen: 
- Zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren m.b.t. kozijnen, ramen en deuren 
- Bediening van geautomatiseerd machinepark 

 
Dit ben jij: 

- Een enthousiaste aanpakker, geen 9 tot 5 mentaliteit! 
- Flexibel, je werkt aan meerdere projecten tegelijk 
- MBO niveau 3 / 4 denk- en werkniveau  

 
Wat kunnen wij jou bieden: 

- Een prettige en professionele werksfeer in een hecht team bij een modern en betrouwbaar bedrijf 
- Diverse doorgroeimogelijkheden (mogelijkheid tot vaste aanstelling) 
- Uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de CAO van de Nederlandse Branchevereniging voor de 

Timmerindustrie 
 
Interesse in deze vacature? We zien je CV en motivatie graag tegemoet! 
Richt deze aan Dirck van der Linden, dirck@vdlindenveghel.nl / 06 - 105 556 60 

 
Machinaal Timmerbedrijf van der Linden bv   Edisonweg 7   5466 AR   Veghel   www.vdlindenveghel.nl 
 
acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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