LEERLING DAKSPECIALIST (fulltime)
Als leerling dakdekker word je begeleidt en opgeleid tot vakman. Je werkt in het begin ter
ondersteuning van de ervaren dakdekkers op verschillende projecten bij bedrijven en/of particulieren.
Uiteindelijk word je opgeleid tot zelfstandige dakspecialist met verschillende doorgroeimogelijkheden.
Tijdens deze functie combineer je werken en leren.
Wie zijn wij?
Weijerseikhout is al bijna 60 jaar specialist op het gebied van daken. Wij participeren in grote en
innovatieve onderhoud- en renovatieprojecten. Daarin zijn wij specialist in het ontwerp, de renovatie
en het onderhoud van hellende daken. Wij helpen opdrachtgevers bij het behalen van hun
energetische doelstelling. Ook het installeren van zonnepaneelsystemen behoort tot onze
activiteiten. Onze opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit woningcorporaties middel- tot grote
aannemers en vastgoedonderhoudsbedrijven
Waarom werken bij ons?
Wij zijn een no- nonsense organisatie met informele sfeer. Wij houden van eerlijkheid en
transparantie en hanteren binnen onze organisatie korte lijnen. Bij Weijerseikhout staat de
medewerker centraal. Samenwerking, ontwikkeling en werkplezier zijn speerpunten.
Weijerseikhout investeert in de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie met als doel
continu beter te worden. Bij Weijerseikhout is sprake van een platte organisatie waarbij iedereen
gelijk is. Bij ons zetten meer dan 80 dakspecialisten zich dagelijks in om de bijzondere en innovatieve
projecten te realiseren.
Functie-eisen:
•
•
•
•

Een gezonde werklust en flexibele werkhouding
Collegaliteit
Een praktische en probleemoplossende houding
Niet onbelangrijk: geen hoogtevrees

Wat mag je van ons verwachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een prettig team bij een gezond bedrijf een afwisselende fulltime baan
Een marktconform salaris
Goede arbeidsvoorwaarden
Een uitdagende baan in een groeiend bedrijf in een zeer dynamische branche
Jonge club van gedreven, gezellige en enthousiaste collega's
Een informele en open sfeer die kenmerkend is voor onze organisatie
Wij conformeren ons aan de CAO Hellende Daken
Wij bieden je in eerste instantie een tijdelijk contract met als doel een vast dienstverband
Tevens nemen we jouw persoonlijke ontwikkeling serieus. We bieden je – naast de opleiding
- meerdere aanvullende cursussen en staan open voor persoonlijke groei.

Ben jij de dakspecialist die wij zoeken? Stuur direct je sollicitatie naar: l.eikholt@weijerseikhout.nl. Ook
wanneer je meer informatie wenst over de functie, staan wij je graag te woord.

Tot snel bij Weijerseikhout!
Binnen een week ontvang je van ons een reactie op je sollicitatie.

