
Vacature   
 
 
 

 

Vacaturegegevens 

Werkgever BBL Traject Bouw 
Vacaturetitel Opleiding tot Timmerman (opleiding wordt betaald!) 
Begeleiding Wekelijks bezoek op locatie door coördinator GEJA 
Aantal arbeidsplaatsen 6 
Adres en postcode Zwolle  
Doelgroep vacature Iedereen die wil leren 

Omschrijving van de organisatie en de activiteiten 

Voor een sociaal bouwbedrijf in de omgeving Zwolle zijn we op zoek naar enthousiaste doeners! Ben jij graag met je 
handen bezig en lijkt de praktische opleiding tot timmerman je wat? Dat is dit jouw kans! Binnen dit bedrijf zijn de 
doorgroeimogelijkheden groot en krijg je een echte kans. 
 
Organisatiesector Techniek en Productie Begeleiding Direct leidinggevende 
Omvang organisatie 10-50 medewerkers Aansturing Leidinggevende 
Omvang afdeling 2-5 medewerkers Werkomgeving Binnen en buiten 

Functieomschrijving 

Als leerling Timmerman start je een BBL traject waarbij je 4 dagen werkt, en 1 dag naar school gaat. Je opleiding 
wordt volledig betaald, en je werkdagen uiteraard ook. Als timmerman maak, repareer en monteer je dingen, vaak van 
hout. Je plaatst bijvoorbeeld raamkozijnen, deuren, wanden of plafonds. Praktisch werk, met veel eer van je werk!  
 
Criteria Motivatie en discipline zijn het belangrijkst 
Werk- en denkniveau Minimaal MBO niveau 1 al behaald 
 
 

 
 

Competenties Goed zorgdragen voor 
materialen en middelen 

Materialen en middelen 
doeltreffend gebruiken 

Werken conform 
veiligheidsvoorschriften 

Discipline tonen Instructie opvolgen Een positieve kijk houden 
 

 

 

 

Functie affiniteiten Met collega's werken Zorgvuldig   
Precies Sociaal/helpend   

 
 

 
 

Overige competenties   
Overige functie affiniteiten We starten eind augustus en de werkdagen zijn van 7:00 – 16:00 uur. 

Arbeidsvoorwaarden en werktijden 

Aantal uur per week 40 uur  
Type overeenkomst Contract voor bepaalde tijd 
Werkdagen en werktijden   Ma    Di    Wo    Do    Vr    Za    Zo     van: 07:00 tot: 16:00 
Proefplaatsing Geen vereiste  

Vervoer 
Rijbewijs / eigen vervoer Niet benodigd   
Reiskostenvergoeding  €0,19 per km. 
Bereikbaarheid OV  Locatie is bereikbaar met OV 

Bijzonderheden (extra beschrijving) 
Meer informatie of solliciteren? Mail naar info@gejagroep.nl of vul het formulier op onze website in. Voor vragen kun je 
ook telefonisch contact opnemen via 0348-820 397.  

 


