
 

 

 

 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 zij 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 oa het volgende 
in: 

• Zelfstandig werken met CNC machines, afkortzaag, 4-zijdige schaaf, Hundegger 
bewerkingscentra, bandzaag en tafelfrees etc. 

• 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. 
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. 
Duits of Engels is een pré 
 
Wij bieden 
Een uitdagende baan waarin eigen initiatief gewaardeerd wordt. Een marktconform salaris binnen 
een prima cao. En een prettige werksfeer in een hecht team. 
 

Meer weten en solliciteren 

Is je interesse gewekt dan kun je per mail je sollicitatie en cv, voorzien van foto, in MsWord of pdf 

formaat sturen naar patrick@buitelaarhoutconstructies.nl.  Voor meer informatie kun je terecht op 

onze site www.buitelaarhoutconstructies.nl. 

 

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