
Vacature Machinaal houtbewerker Buitelaar Houtconstructies B.V.

In de functie van machinaal houtbewerker ga je met diverse moderne houtbewerkingsmachines aan de slag. Met 
onder andere een CNC-freesmachine Biesse Rover K, Dimter 4-zijdige schaafbank, Weinig Dimter S60 afkortzaag en 
een Hundegger Speedcut CNC bank maak jij de halffabricaten die in onze montageafdeling tot eindproducten worden 
samengesteld. Door middel van werkorders en werktekeningen weet jij precies hoe je deze machines in moet stellen. 
Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de orders en de eindcontrole. Omdat jij de speci-
alist van onze machines bent, doe je ook het klein onderhoud en verhelp je eenvoudige storingen.

Werk jij snel, nauwkeurig en zorgvuldig? Dan is een baan als machinaal houtbewerker bij Buitelaar Houtconstructies 
jou op het lijf geschreven.

Wat heb je nodig:
• Je hebt affiniteit met de houtbranche.
• Je hebt een diploma in machinale houtbewerking.
• Je hebt kennis van hout-, plaat en bouwmaterialen.
• Je hebt kennis van snijgereedschappen.
• Je kan werktekeningen lezen.
• Je bent kwaliteitsbewust.
• Je hebt géén 8-5 mentaliteit.
• Je hebt de drive om onze klanten altijd tevreden te stellen.
• Je functioneert goed in zowel in teamverband als zelfstandig.
• Je spreekt behalve Nederlands ook Duits zodat je met onze machineleveranciers kunt communiceren.
• Een heftruckcertificaat is een pré.

Wij bieden:
• Salaris conform cao.
• Werken in een gemoderniseerde fabriek.
• Een leuke werkomgeving.
• Uitzicht op een vast contract.
• Na werktijd mag je in overleg van de machines gebruik maken voor het maken van werkstukken voor 
 bij jou thuis.

Ben je geïnteresseerd?
Reageer dan door een CV alsook een motivatiebrief te sturen aan bram@buitelaarhoutconstructies.nl. Voor vragen 
over deze vacature kun je contact opnemen met Bram van Dongen op telefoonnummer +31 (0)6 58 75 98 52.

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



Wil jij opgeleid worden tot productievakman?

Buitelaar Houtconstructies B.V. is ruim 30 jaar de beste speler op de markt als het gaat om het vervaardigen van op 
maat gemaakte houten industriële verpakkingen. De kracht van onze organisatie is dat wij op maat leveren en snel! 
Daarom is bij ons ook geen dag hetzelfde.

Omdat wij vanwege onze successen bezig zijn met het vergroten van onze capaciteit zijn wij op zoek naar mensen die 
opgeleid willen worden tot productievakman binnen ons bedrijf.

Heb jij affiniteit met hout? Ben jij iemand die van aanpakken weet en weet je de no-nonsense mentaliteit van onze 
organisatie te waarderen, dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Functieomschrijving:
Je gaat een traject volgen waarbij je binnen een ontwikkelingsplan opgeleid wordt tot productievakman waarna je 
allround in onze werkplaatsen ingezet kan worden. Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de realisatie 
van de geplande productie, dit houdt o.a. het volgende in:

• Voormontage, produceren van onderdelen tbv. assemblage.
• Montage, samenstellen van pallets, kratten, kasten en kisten (industriële verpakkingen). Verzending van 
 onze producten.

Functie-eisen:
• Minimaal een LBO diploma (heb je ambities om in de toekomst door te groeien naar Productieleider, 
 dan is MBO een vereiste).
• Je bent een echte aanpakker met een positieve instelling.
• Je kunt zelfstandig werken en neemt initiatief.
• Focus op discipline en productiviteit.
• Je hebt de drive continu te willen verbeteren.
• Je bent erg flexibel en bereid om regelmatig over te werken.
• Je bent woonachtig in de directe omgeving (maximaal 30 kilometer) van Bergen.
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Wij bieden:
Een uitdagende baan waarin eigen initiatief gewaardeerd wordt. Een marktconform salaris binneneen prima cao. En 
een prettige werksfeer in een hecht team.

Meer weten en solliciteren:
Is je interesse gewekt? Reageer dan door een CV alsook een motivatiebrief te sturen aan 
bram@buitelaarhoutconstructies.nl. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Bram van Dongen 
op telefoonnummer +31 (0)6 58 75 98 52.

Acquisitie na aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.



Vacature Logistiek medewerker Buitelaar Houtconstructies B.V.

Organisatie
Buitelaar Houtconstructies is al meer dan 30 jaar dé leverancier op het gebied van houten verpakkingen en emballage 
producten. Klanten zijn veelal internationaal opererende bedrijven in de maakindustrie die wij met onze verpakkings-
oplossingen volledig ontzorgen. Door de jaren heen is ons familiebedrijf uitgegroeid tot een team van zo’n 30 mede-
werkers.

Functie 
Als logistiek medewerker vervul je zowel een uitvoerende als een organiserende functie. Je bent verantwoordelijk voor 
een goed verloop van de gehele processen van levering, opslag en verzending. Door jouw inzet zorg je ervoor dat onze 
medewerkers vooruit kunnen in het productieproces. 
• Je neemt inkomende goederen in ontvangst;
• Je maakt leveringen verzendklaar;
• Je ordent netjes en logisch de productiematerialen en onze goederen;
• Je maakt een planning voor onze chauffeurs;
• Je draagt zorg voor de afvalstromen;
• Je zorgt voor orde en netheid in de werkplaats en op het buitenterrein;
• Je verricht eenvoudig onderhoud aan transportmiddelen;
• Je draagt zorg voor de juiste logistieke documenten (pakbonnen etc.).

Functie-eisen
• Je bent in het bezit van een heftruckcertificaat;
• Je bent communicatief vaardig;
• Je hebt meerdere jaren logistieke werkervaring;
• Je neemt eigen initiatief;
• Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Je bent stressbestendigheid;
• Je kunt goed prioriteiten stellen;

Aanbod
• Een uitdagende en afwisselende functie bij een betrokken en professionele organisatie. 
• Salaris volgens de CAO Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw, afhankelijk van leeftijd en werkervaring.
• Alle mogelijkheden om je verder te ontwikkelen door middel van trainingen en opleidingen. 
• Werken binnen een persoonlijke familiesfeer. Verjaardagen worden gevierd, er is jaarlijks een gezellig 
 personeelsfeest en de week wordt afgesloten met een vrijdagmiddagborrel.

Solliciteren?
Reageer dan door een CV alsook een motivatiebrief te sturen aan bram@buitelaarhoutconstructies.nl. Voor vragen 
over deze vacature kun je contact opnemen met Bram van Dongen op telefoonnummer +31 (0)6 58 75 98 52.

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



Vacature Financieel Administratief Medewerker Buitelaar Houtconstructies B.V.

“Bij Buitelaar ervaar ik een goede werksfeer met fijne collega’s. Er is ruimte om vaardigheden en kennis door te ontwik-
kelen. Je krijgt veel vrijheid en verschillende mogelijkheden om het werk in te vullen.” – Emma Knoops, Marketing en 
Communicatie medewerkster bij Buitelaar.

Voor mijn opdrachtgever Buitelaar Houtconstructies in Nieuw-Bergen ben ik op zoek naar een Financieel Administra-
tief Medewerker (16-20 uur/wk, vaste baan).

Organisatie
Buitelaar Houtconstructies is al meer dan 30 jaar dé leverancier op het gebied van houten verpakkingen en emballage 
producten. Klanten zijn veelal internationaal opererende bedrijven in de maakindustrie die zij met hun verpakkingsop-
lossingen volledig ontzorgen. Door de jaren heen is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een team van zo’n 35 medewer-
kers.

Functie 
Samen met je collega ben je verantwoordelijkheid voor de volledige financiële administratie, denk hierbij aan de vol-
gende werkzaamheden:
• Boeken en controleren van bankmutaties.
• Controleren urenadministratie in Dyflexis.
• Verwerken inkoop- en kostenfacturen.
• Verzorgen wekelijkse betaalrun.
• Debiteurenbeheer.
• Bestellen kantoorbenodigdheden.
• Aanspreekpunt voor medewerkers, management, klanten en leveranciers met betrekking tot financieel 
 administratieve zaken.

Functie-eisen
• Een MBO opleiding op financieel/boekhoudkundig gebied is een must en enkele jaren relevante werkervaring  
 is gewenst.
• Je bent handig met digitale systemen en je hebt een goede kennis van Word en Excel.
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, Duits en Engels is handig maar niet persé nodig.
• Je bent betrouwbaar, je werkt accuraat en je hebt oog voor detail.

Aanbod
• Salaris volgens de CAO Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw, afhankelijk van leeftijd en werkervaring 
 tussen de € 2500 en € 3000 bruto/maand/fulltime.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 25 snipperdagen o.b.v. fulltime, laptop en bonusregeling.
• Een functie voor 16-20 uur per week waarbij je in overleg zelf jouw werkdagen mag bepalen.
• Een afwisselende baan bij een professionele organisatie met een informele werksfeer.
• Alle mogelijkheden om je verder te ontwikkelen door middel van trainingen en opleidingen.
• Verjaardagen worden gevierd, er is jaarlijks een gezellig personeelsfeest en de week wordt afgesloten met een 
 vrijdagmiddagborrel.

Sollicitatie 
De werving & selectie voor deze vacature ligt exclusief bij LOT werving & selectie, je kunt dus voor al jouw vragen con-
tact opnemen met Charlotte Reijnen, telefoonnummer 06-30736397 (ook buiten kantoortijden). Natuurlijk kun je ook 
direct solliciteren op deze vacature, graag zelfs! Dit kan per mail of als je dat handiger vindt ook via WhatsApp of met 
jouw LinkedIn profiel. Ben jij de geschikte kandidaat dan plan ik graag een afspraak in voor een persoonlijke kennisma-
king. Zo lang deze vacature online staat heb je de mogelijkheid om te solliciteren.


