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01 PROFIEL

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
" - Thomas, eigenaar Huisjacht

02 WERKERVARING
Feb 2017 — Heden
Rotterdam

Timmerman, Huisjacht
Gewerkt in kleine teams voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.
• Fundatiewerkzaamheden
• Stellen van profelen en kozijnen
• Verzorgen van stempelwerk
• Plaatsen en stellen van wanden
• A timmerwerkK
• Oplevering van het project
• Deuren en ramen a hangen
• Zozijnen vervangen
• Dakkapellen plaatsen
• Pla onds uitraggelen en voorzien van gipsplaten
• Tussenwanden plaatsen
• Dakgoten a timmeren
• Gewerkt in de verbouw, aanbouw en opbouw
Mijn collega’s vinden dat ik proactief ben binnen mijn werk

Nov 2015 — Feb 2017
Jwolle

Timmerman, Timmer op Maat
• Zozijnen vervangen
• Dakkapellen plaatsen
• Pla onds uitraggelen en voorzien van gipsplaten
• Tussenwanden plaatsen
• Dakgoten 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

Sep 2012 — Wun 2015
Utrecht

Timmerman, Leerbedrijf van Brommen
Leren wat het vak inhoudt en wat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn.

03 OPLEIDING
Sep 2012 — Wun 2015

ROC Midden Nederland
MBO Timmerman
School en werken gecombineerd, om goed te leren wat het vak inhoudt.

Sep 2008 — Wun 2012

De Hoekse Berg

xoerden

VMBO diploma

04 VAARDIGHEDEN

Belee d, representatie , vriendelijk,
e ibel, creatie

05 CURSUSSEN
Mei 2017 — Mei 2017

Verschillende materialen, Maatwerk en studie

Dec 2015 — Dec 2015

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA), VCA-opleidingen

Dec 2013 — Dec 2013

Rijbewijs BE

06 HOBBY'S

Voetbal, darten, goede gesprekken en lezen

