
 
 

 
 
 
 

U hebt ervaring op de bouwplaats of in een timmerwerkplaats, bent kwaliteitsbewust en geniet van resultaatgericht 
werken in een team? Dan moeten we elkaar leren kennen! 
 
Begin bij onze productiefaciliteit in Niederkrüchten als 
 
 

Monteur / timmerman (m/v) 
Werkgebied als zwaartepunt in Nordrhein-Westfalen (NRW) en in Nederland met regelmatige terugreis naar huis 

 
 
Dit zijn uw werkzaamheden: 
 

Dit verwachten wij van u 
 

 Montage van houtconstructies van gelamineerd hout 
en kruislaaghout  

 Afgeronde opleiding, liefst als timmerman, of een 
vergelijkbare opleiding in houtbewerking en/of 
ervaring op zowel de bouwplaats als ook in de 
montage 

 Zelfstandige uitvoering van alle voorkomende 
werkzaamheden 

 

 Uitvoering van timmerwerkzaamheden en 
voorfabricage zoals het voormonteren van stalen 
koppelschoenen 

 Hoog bewustzijn van kwaliteit 
  Gemotiveerd, teamplayer en betrouwbaar 

  
 

 Je beheerst de Nederlandse en Duitse taal (in      
spreken) 

De Derix Groep heeft veel te bieden: 
 

Bij ons mag u interessante en gevarieerde taken verwachten in een aangename werkomgeving met een goede 
werksfeer. In ons dynamische, internationaal opererende familiebedrijf zijn er dagelijks nieuwe uitdagingen die u 
samen met een gemotiveerd team onder de knie zult krijgen. 

 

Wie zijn wij: 
 

Wij zijn een familiebedrijf en behoren tot het toonaangevende bedrijf van een groep van gelamineerde hout 
producenten. We zijn nationaal en internationaal gevestigd en hebben ongeveer 180 mensen in dienst. Onze focus 
ligt op het realiseren van complexe halconstructies gemaakt van gelamineerd hout en dragende massieve 
onderdelen gemaakt van kruislaaghout /  X-LAM. We bedienen het volledige assortiment van gelamineerde hout   en 
staan als partner klaar voor architecten, houtconstructiebedrijven en aannemers, met wie we nationale en 
internationale projecten ontwikkelen en realiseren. De gefundeerde knowhow van onze medewerkers, hun motivatie 
en hun collegiale samenwerking vormen de basis van ons succes. 
 
Ben je klaar om nieuwe wegen in te slaan met ons? Dan kijken we uit naar je reactie! 
W. u. J. Derix GmbH & Co. | Dam 63 | 41372 Niederkrüchten 
Verkoopkantoor NL: NL-8144 RC Lierderholthuis | Herenbrinksweg 3b 
 
Contact: 
Johan Paul Borreman | +31 6 57 93 03 94 | j.borreman@derix.de | www.derix.nl 
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