
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De bouw zit in jouw bloed.  
Je bent ’n echte geboren bouwer, met een grote passie voor creëren.   

Van niets - van de grond af - iets maken, da’s toch ‘t mooiste wat er is? 

Als (beton)Timmerman ben jij klaar voor die extra stap. Alles op een bouwproject in  goede banen 
leiden klinkt als een heerlijke uitdaging die je met plezier aan gaat.  

Meewerkend Voor(beton)Timmerman regio Uden 
Om je nog beter te kunnen verdiepen in je passie zou je graag meer willen leren over verschillende 
bouwdisciplines. Om dit goed te kunnen doen vind je het ook prima om doordeweeks een aantal 

dagen op locatie te verblijven, Das ist Kein Thema für dich! Zo ook de Duitse taal niet. 

Complete bus vanuit ‘t werk | Prachtige secundaire arbeidsvoorwaarden | Doorgroei mogelijkheden 

Denk jij nu: Jetzt geh’t los? Mail dan je motivatie met CV of neem contact op met Lærke Gerretsen, 
lgerretsen@pdcu.nl / 0413 – 33 52 07 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DE BOUW ZIT IN JOUW BLOED
Je bent ’n echte geboren bouwer, met een grote passie voor creëren. 
Van niets - van de grond af - iets maken, da’s toch ‘t mooiste wat er is?

Als (beton)Timmerman ben jij klaar voor die extra stap. Alles op een 
bouwproject in goede banen leiden klinkt als een heerlijke uitdaging 

die je met plezier aan gaat.

Meewerkend Voor(beton)
Timmerman

regio Uden

Om je nog beter te kunnen verdiepen in je passie zou je graag meer 
willen leren over verschillende bouwdisciplines. Om dit goed te 
kunnen doen vind je het ook prima om doordeweeks een aantal 

dagen op locatie te verblijven, Das ist Kein Thema für dich! Zo ook
de Duitse taal niet.
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arbeidsvoorwaarden | Doorgroei mogelijkheden

Denk jij nu: Jetzt geh’t los? Mail dan je motivatie met CV of neem
contact op met Lærke Gerretsen, lgerretsen@pdcu.nl / 0413 – 33 52 07


