
SCHORSWEG 6    8171 ME VAASSEN   TELEFOON 0578 661351   WWW.REDONBOUW.NL

MEER DAN
ALLEEN TIMMEREN!

 

Bij Redon Bouw doet u meer dan alleen timmeren.

Redon Bouw is dan ook op zoek naar een

  
Uw reactie kunt u richten aan de afdeling 
personeelszaken, Schorsweg 6, 8171 ME Vaassen. 
Uw reactie kunt u ook mailen naar: 
redon@redonbouw.nl 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Als timmerman dient u breed inzetbaar te zijn. Wij verwachten
dat u vakgerichte opleidingen hebt gevolgd en dat u in het
bezit bent van een VCA en BHV diploma. Daarnaast bent u
in het bezit van een BE rijbewijs. Ervaring is een pré.
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