
WERKEN BIJ STANDPLAN BETEKENT
 De allerleukste collega’s!
 Ontwikkelen in je werk op de manier die bij jou past
 Altijd goed gereedschap binnen handbereik
 36 vrije dagen per jaar 
 Een vaste, fulltime baan (40 uur) met een goed salaris (schaal 4-5 CAO tentoonstellingsbedrijven)
 Overuren opnemen in vrije tijd of in geld *ka-ching!*
 Reiskostenvergoeding, toeslagen en pensioen goed geregeld volgens de CAO
 Korting op je zorgverzekering
 Frietdag op donderdag en een gezellige borrel op vrijdag!

Als werkplaatstimmerman maak je aan de hand van tekeningen o.a. elementen als wanden, koven, frames en frieslijsten. 
Daarnaast ben je bezig met fijn timmerwerkzaamheden voor een aantal nieuwe grootschalige projecten waar we mee 
zijn gestart. Met jou erbij bestaat het werkplaatsteam uit 6 vakmensen, maar hét team zijn we natuurlijk met zijn allen. 
Vaak zijn ook je collega’s van de buitendienst en het magazijn in en om de werkplaats aan het werk. 

BEN JIJ IEMAND DIE
 Snel ons team komt versterken? het liefst per direct!
 Graag werkt van 8 tot 17, maar bij drukte om 06.00 beginnen niet erg vindt?
 Uit ervaring kan zeggen dat ‘ie een erg goede timmerman/-vrouw is (al zeg je het zelf)?
 Up to date materiaalkennis en machinekennis heeft?
 Toevallig ook affiniteit heeft met meubelwerk? 
 In de buurt van Chaam woont? (30 min. rijden vinden wij ook best in de buurt hoor)

DAN WILLEN WE MAAR AL TE GRAAG KENNIS MET JE MAKEN! 
Direct solliciteren of eerst nog wat vragen stellen? Mail naar romy@standplan.nl

DIT ZIJN WIJ
Standplan natuurlijk! Een standbouwbedrijf gespecialiseerd in houtbouw. Dit jaar bestaan we alweer 8 jaar. 
Tot 2020 hebben we vooral  veel beursstands en shop-in-shops gemaakt & gebouwd op de mooiste plekken in Europa. 
Sinds begin 2020 zijn er helaas tijdelijk geen beurzen, maar we zouden Standplan niet zijn als we hier niet creatief mee om zouden 
gaan. 

Wij zijn onze kwaliteiten anders gaan inzetten: Inbouwkasten, meubels om elke plek corona-proof te maken, tiny houses, 
strakke keukens, we doen het allemaal. Kleine of grotere projecten, bij Standplan maken we gewoon de mooiste creaties op
maat voor zowel zakelijke als particuliere klanten. Maar het allerbelangrijkste: We doen dit samen én met super veel plezier! 

WIJ ZOEKEN EEN ENTHOUSIASTE & VLOTTE

OF NATUURLIJK EEN TIMMERVROUW
WERKPLAATSTIMMERMAN


