
 
 

 
 

 

Ken jij de weg op de bouwplaats of heb je (bijna) een opleiding als timmerman of een vergelijkbare opleiding 
afgerond? Wil je nu graag aan de slag bij een innovatief bedrijf dat met duurzame houtbouwprojecten bijdraagt aan 

een betere wereld? Dan moeten wij elkaar leren kennen!  
 

Begin fulltime (40 u/w) bij onze vestiging in Lierderholthuis (in de buurt van Zwolle) als: 

 
 

Monteur/timmerman (m/v) 
Werkgebied met name in Nederland en af en toe in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), met regelmatige terugreis naar huis 

 
 
Wie ben jij?   Wat ga je doen? 

 

 Je hebt een opleiding als timmerman of een 
vergelijkbare opleiding in houtbewerking afgerond  

EN/OF  
Je hebt ervaring op de bouwplaats en in de 

montage 

 Montage van houtconstructies van gelamineerd hout 
en kruislaaghout  

 

 Timmerwerkzaamheden en prefabricage, zoals het 
voormonteren van koppelschoenen 

 Je bent een gemotiveerde en betrouwbare 
teamplayer, maar ook zelfstandig werken is geen 

reden tot paniek 

 Diverse voorkomende werkzaamheden 

 Je bent leergierig, resultaatgericht en 
kwaliteitsbewust 

  

 Je kunt je verstaanbaar maken in het Nederlands 

en het Duits   

  

 

 

Wat hebben we jou te bieden?  
 

Niemand houdt van saai werk. Daarom houden wij je takenpakket gevarieerd en zorgen wij dagelijks voor nieuwe  

uitdagingen. Zo kun jij je kennis en vaardigheden blijven bijspijkeren. Samen met een gemotiveerd en 

internationaal team realiseer je de mooiste en meest innovatieve bouwprojecten. Je salaris bedraagt circa 16,50 
euro bruto per uur, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Daarnaast ontvang je een dertiende maand, die bestaat uit 

een bedrag van 93 keer je uurloon plus 30% van je maandsalaris.   
 

Wie zijn wij?  
 

Derix is een toonaangevend en van oorsprong Duits familiebedrijf, met diverse vestigingen in Duitsland en 
Nederland. We zijn gespecialiseerd in complexe gelamineerde houtconstructies en dragende massieve onderdelen 

uit kruislaaghout. De gefundeerde kennis van onze medewerkers, hun motivatie en hun teamwork zijn de sleutel tot 



ons succes. Wij werken nauw samen met onder andere architecten en aannemers om innovatieve en duurzame 
bouwprojecten te realiseren.  

 
Met onze houtbouw denken wij aan de wereld van morgen. Bomen nemen koolstofdioxide op uit de atmosfeer, die 

langdurig opgeslagen wordt, zodra de bomen tot houten bouwproducten worden verwerkt. Vanzelfsprekend is het 

hout van Derix PEFC-gecertificeerd en afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, wat betekent dat er voor elke 
boom die wordt gekapt minimaal een nieuwe boom wordt teruggeplant. Adembenemende gebouwen in een 

duurzame wereld: Derix maakt het allemaal mogelijk!  
 

Wil jij samen met ons aan de weg timmeren? Dan kijken we uit naar je reactie. Je kunt je motivatiebrief en cv mailen 
naar Sandra Huisman: s.huisman@derix.nl  

 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Johan Paul Borreman.  
Telefoon:     +31 (0)572366280 

Mobiel:        +31 (0)657930394 
E-mail:         j.borreman@derix.nl 
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