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KOZIJNEN  DAKKAPPELEN  VERBOUW  ZONWERING

Over jouw rol
Ga jij graag op pad om bij particuliere klanten ter plaatse kozijnen, deuren, dakkapellen en zonwering te 

monteren? Houd je ervan om buiten te werken en draai jij je hand er niet voor om netjes de klant te woord te 

staan en tegelijkertijd nauwkeurig te werken? Lees dan vooral verder!    

Jobomschrijving
Wij zijn een vlot en modern bedrijf met jarenlange ervaring in de branche en op zoek naar een 

montagemonteur die ervaring heeft met het monteren van kozijnen, deuren, dakkapellen en zonwering. Ben 

jij hier minder ervaren mee, maar ben jij een leerling timmerman die zich graag wilt ontwikkelen tot een 

volwaardig montagemonteur dan kan deze functie ook voor jou interessant zijn. Als montagemonteur werk je 

veel buiten en ter plaatse bij de klant, voornamelijk de particuliere woningbouw. Je gaat zelf kozijnen, gevels, 

ramen, deuren slopen en monteren. Je krijgt te maken met aluminium, houten en kunststof producten, waarbij 

het noodzakelijk is dat je secuur kan werken aangezien het werk vaak op de millimeter nauwkeurig afgeleverd 

moet worden.

Wat breng je mee?
Als montagemonteur wordt er timmeropleiding gevraagd, iemand met relevante werkervaring als 

montagemonteur binnen de branche of een leerling timmerman die zich dit vak eigen wilt maken. Wij 

zoeken iemand met een aanpakkersmentaliteit, die stevig in zijn schoenen staat, klanten netjes te woord kan 

staan en vooral goed kan samenwerken. Je komt te werken met een collega die jou intern gaat opleiden tot 

volwaardig allround montagemonteur kozijnen, dakkapellen en zonwering. 

Wat kun je verwachten?
Wij bieden een fulltime functie bij een leuk en ambitieus bedrijf met leuke collega’s. Het betreft een baan 

voor de lange termijn met uitzicht op vast dienstverband bij wederzijdse tevredenheid met een salaris op 

basis van de ervaring die je meebrengt. 

Herken jij jezelf in bovenstaande vacature-omschrijving? 

Reageer dan direct! Mail naar niels@sekukozijnen.nl of bel naar 0161 225 771

Meer info over ons op www.sekukozijnen.nl en facebook/SEKUKozijnen 


