
Wij zijn Bouwbedrijf Pijnenburg. Wij realiseren vrijstaande woningen en (monumentale) verbouwingen in
gemeente Oirschot en omstreken. Met een eigen identiteit en onderscheidend kenmerk in onze branche. Wij
bouwen namelijk niet alleen een huis, wij maken voor onze klant een echt thuis. Dat doen we door
de klant volledig te ontzorgen: van de eerste schop in de grond tot de eindoplevering. Wij bouwen enkel
maatwerk in regio Oirschot, lange reistijden zijn bij ons dus nooit aan de orde. Ons bedrijf heeft een familiaire
sfeer en met ongeveer 10 collega’s vormen we een hecht team. Wij zijn en worden dus niet het grootste
bouwbedrijf van Oirschot en omstreken, maar wel de beste. In 2021 werken wij hard aan onze ambities,
waaronder het verder structureren en digitaliseren van onze organisatie en het ontwikkelen van ons personeel.
Om die ambities waar te maken zijn wij op zoek naar (ervaren) timmermannen, die het beste willen
voor de klant en met liefde voor het vak.  

Dat houdt niet op bij vakkennis en ervaring alleen. Het vraagt om onze kernwaarden. Want alleen met die
kenmerken komen we als bedrijf verder. En jij dus ook. Wij gaan voor de lange termijn, daarom willen wij in jou
investeren. Wij hebben alles in huis om jou beter te maken. Heb jij ook alles in huis voor ons?

Sla jij de plank nooit mis?

(ERVAREN) TIMMERMANNEN
Ter uitbreiding van ons team zoeken we meerdere

Je bent oplossingsgericht, ‘nee’ zit niet in jouw standaard vocabulaire. 
Je werkt netjes en gestructureerd.
Je komt je afspraken na, zonder uitzonderingen.
Je bent open en transparant.
Je hebt respect en vertrouwen naar je collega’s en naar klanten.

Herken jij jezelf in onze kernwaarden?
      

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU.
STUUR EEN MAIL MET CV EN MOTIVATIE NAAR INFO@BOUWBEDRIJFPIJNENBURG.NL
MAAR EEN BELLER IS SNELLER: 06 48494047


