
WAT VERWACHTEN WIJ?
Passie, vakmanschap en ruime

werkervaring in het verrichten van

timmerwerkzaamheden.

Minimaal MBO werk- en denkniveau

(niveau 3/4).

Je inspireert en stuurt graag

jongeren aan.

Je bent bereid om te werken aan

competenties en vakvaardigheden.

Met jouw persoonlijkheid sta je

stevig in jouw veiligheidsschoenen.

Je bent een echte teamplayer.

Vacature

Instructeur Timmeren

Het mooiste

opleidingsbedrijf voor

praktijkscholing in onze

regio zoekt de beste

instructeur timmeren.

SOLLICITEREN?
STUUR EEN E-MAIL MET JOUW MOTIVATIEBRIEF EN CV

VOOR 18 FEBRUARI 2022 NAAR COLIJN@BOUWSCHOOLBREDA.NL

WAT BIEDEN WIJ?
Een prachtige fulltime baan waar jij het

verschil kan maken!

Een zelfstandige functie binnen een

kleinschalig team.

Arbeidsvoorwaarden conform CAO

Bouwnijverheid.

Korte lijnen en hardwerkende collega's.

Mogelijkheden om je verder te

ontwikkelen.
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kleinschalig team.

Arbeidsvoorwaarden conform CAO

Bouwnijverheid.
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Het mooiste opleidingsbedrijf voor prak� jkscholing 
in onze regio zoekt de beste instructeur � mmeren.

WAT VERWACHTEN WIJ?
Passie, vakmanschap en ruime
werkervaring in het verrichten van
timmerwerkzaamheden.
Minimaal MBO werk- en denkniveau
(niveau 3/4).
Je inspireert en stuurt graag
jongeren aan.
Je bent bereid om te werken aan
competenties en vakvaardigheden.
Met jouw persoonlijkheid sta je
stevig in jouw veiligheidsschoenen.
Je bent een echte teamplayer.

Vacature
Instructeur Timmeren
Het mooiste opleidingsbedrijf voor praktijkscholing in
onze regio zoekt de beste instructeur timmeren.

SOLLICITEREN?
STUUR EEN E-MAIL MET JOUW MOTIVATIEBRIEF EN CV

VOOR 16 SEPTEMBER 2022 NAAR COLIJN@BOUWSCHOOLBREDA.NL

WAT BIEDEN WIJ?
Een prachtige fulltime baan waarin jij

Een zelfstandige functie binnen een
kleinschalig team.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO
Bouwnijverheid.
Korte lijnen en hardwerkende collega's.
Mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen.

het verschil kan maken!

WAT GA JIJ DOEN?
In deze functie van instructeur
timmeren ben jij verantwoordelijk
voor het instrueren, begeleiden en
coachen van de leerlingen in de
opleidingswerkplaats van
BouwSchool Breda.
Voor meer informatie over deze
functie verwijzen wij jou graag naar
het functieprofiel op onze website.

WAT GA JIJ DOEN?WAT GA JIJ DOEN?
•   In deze func� e van instructeur � mmeren ben jij verantwoor-

delijk voor het instrueren, begeleiden en coachen van de 
leerlingen in de opleidingswerkplaats van BouwSchool Breda.

•    Voor meer informa� e over deze func� e verwijzen wij jou 
graag naar het func� eprofi el op onze website.

WAT VERWACHTEN WIJ?WAT VERWACHTEN WIJ?
•   Passie, vakmanschap en ruime werkervaring in het 

verrichten van � mmerwerkzaamheden.
•   Minimaal MBO werk- en denkniveau (niveau 3/4).
•   Je inspireert en stuurt graag jongeren aan.
•   Je bent bereid om te werken aan competen� es en 

vakvaardigheden.
•   Met jouw persoonlijkheid sta je stevig in jouw 

veiligheidsschoenen.
•   Je bent een echte teamplayer.

WAT BIEDEN WIJ?WAT BIEDEN WIJ?
•  Een prach� ge full� me baan 

waarin jij het verschil 
kan maken!

•  Een zelfstandige func� e 
binnen een kleinschalig team.

•  Arbeidsvoorwaarden 
conform CAO Bouwnijverheid.

•  Korte lijnen en hardwerkende 
collega’s.

•  Mogelijkheden om je verder 
te ontwikkelen.

WAT VERWACHTEN WIJ?
Passie, vakmanschap en ruime

werkervaring in het verrichten van

timmerwerkzaamheden.

Minimaal MBO werk- en denkniveau

(niveau 3/4).

Je inspireert en stuurt graag

jongeren aan.

Je bent bereid om te werken aan

competenties en vakvaardigheden.

Met jouw persoonlijkheid sta je

stevig in jouw veiligheidsschoenen.

Je bent een echte teamplayer.

Vacature

Instructeur Timmeren

Het mooiste

opleidingsbedrijf voor

praktijkscholing in onze

regio zoekt de beste

instructeur timmeren.

SOLLICITEREN?
STUUR EEN E-MAIL MET JOUW MOTIVATIEBRIEF EN CV

VOOR 18 FEBRUARI 2022 NAAR COLIJN@BOUWSCHOOLBREDA.NL

WAT BIEDEN WIJ?
Een prachtige fulltime baan waarin jij het

verschil kan maken!
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ontwikkelen.


