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Floortec is dè specialist in het aanleggen, onderhouden en renoveren van 
verschillende soorten vloeren, daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in traprenovaties.
Door de nog steeds toenemende vraag naar onze kwaliteitsvloeren in hout, 
laminaat en PVC en onze traprenovaties zijn wij op zoek naar een

FUNCTIE OMSCHRIJVING
Als parketteur en/of timmerman ga je, afhankelijk van je ervaring en kennisniveau,
zelfstandig opererend of anders met collega’s op pad. Je werkt vooral op locatie bij onze 
klanten. Het renoveren van houten vloeren, het plaatsen van laminaat en het plaatsen van 
complete traprenovaties behoren tot je dagelijkse werkzaamheden.

JOUW PROFIEL
•  Je bent flexibel maar werkt voornamelijk in standaard werkuren. 
 Het komt voor dat hier van afgeweken kan worden.
•  Je hebt een net en verzorgd voorkomen met een klantvriendelijke instelling.
•  Je werkt wisselend zelfstandig of met collega’s en bent dan ook sociaal aangelegd.
•  Bij voorkeur heb je ervaring in het vloerleggersvak of je bent een handig persoon die het  
 vak wilt leren.
•  Je hebt oog voor detail en bent oplossingsgericht.
•  Je bent zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de wensen van onze klanten.

WAT WIJ BIEDEN
•  Zeer afwisselend werk bij onze klanten op locatie.
•  Enthousiaste en ervaren collega’s die jou de kneepjes van het vak kunnen leren.
•  Goede ondersteuning en begeleiding vanuit de backoffice.
•  Een mooie werkbus met bijpassend gereedschap.
•  Bij benodigde kennis veel doorgroeimogelijkheden.
•  Veel zelfstandigheid en daarbij horende verantwoordelijkheid. 
 Je maakt immers bij elke klant maatwerk.
•  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
•  Een marktconform salaris

INTERESSE?
Spreekt deze functie jou aan? 
Neem dan gerust contact op via 
jacqueline@schilten.nl of bel naar 
078-6227214 en vraag naar 
Jacqueline Bruinsma.

PARKETTEUR EN/OF TIMMERMAN
TEVENS ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN LEERLING PARKETTEUR EN TIMMERMAN

V L O E R E N  &  T R A P P E N


