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Vanuit mijn brede ervaring als timmerman heb ik al veel gezien en geleerd. Netjes werken en
de klant echt blij maken met het resultaat, dat is waar ik mijn bed voor uit kom.
"Remco werkt snel, gedetailleerd en let er altijd op dat de plek netjes en strak wordt opgeleverd
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Gewerkt in kleine teams voor zowel nieuwbouw- als
renovatieprojecten.
• Fundatiewerkzaamheden
• Stellen van proPelen en kozijnen
• Verzorgen van stempelwerk
• Alaatsen en stellen van wanden
• f timmerwerkO
• Dplevering van het project
• Keuren en ramen a hangen
• Tozijnen vervangen
• Kakkapellen plaatsen
• Ala onds uitraggelen en voorzien van gipsplaten
• Zussenwanden plaatsen
• Kakgoten a timmeren
• Gewerkt in de verbouw, aanbouw en opbouw
Mijn collega’s vinden dat ik proactief ben binnen mijn werk
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Timmermanj Timmer oS MaaN
• Tozijnen vervangen
• Kakkapellen plaatsen
• Ala onds uitraggelen en voorzien van gipsplaten
• Zussenwanden plaatsen
• Kakgoten a timmeren
• Gewerkt in de verbouw, aanbouw en opbouw
• Gewerkt in de houtskeletbouw, utiliteitsbouw en
woningbouw
Ik werk graag netjes en gestructureerd, zodat het werk goed
gedaan wordt
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Timmermanj feerbe,ricB gan 3rommen
Weren wat het vak inhoudt en wat de werkzaamheden en
verantwoordelijkheden zijn.
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School en werken gecombineerd, om goed te leren wat het vak
inhoudt.
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