
WAT GA JE DOEN? ZIJN DIT JOUW KWALITEITEN? 

WAT BIEDEN WE JOU? 

WORD JIJ ONZE ALLROUND TIMMERMAN / VROUW (RENOVATIE)? 

                     ZIJN WE EEN MATCH? 

  

 

WAT VRAGEN WE VAN JOU? 

Ben jij de aanpakker die wij zoeken? Wij ontvangen graag jouw motivatie en CV (in Word of PDF) via vacature@phbdecombi.nl. 

Meer informatie over ons kun je vinden op onze website www.phbdecombi.nl 

Heb je vragen over deze functie? Neem contact op met Marcel Godschalk (Bedrijfsleider vestiging Elst) op telefoonnummer 0481-745418. 

 

                            

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
• Het slopen en afvoeren van keukens en tegelwerk (in 

bewoonde en leegstaande woningen) 

• Het plaatsen van keukens, badkamers en toiletruimten  

• Diverse (timmer)werkzaamheden zoals deuren afhangen, 

plafonds plaatsen, passtroken/aftimmering monteren & 

reparaties/nazorg renovaties 

• Regelmatig overleg met de klant tijdens de uit te voeren 

werkzaamheden 

• Evt. bij interesse E + W ga je samen met onze loodgieter mee 

 

 

 

• Ervaring in een soortgelijke functie 

• In het bezit van een geldig VCA diploma of bereid zijn om dit 

te halen 

• Affiniteit met de installatiebranche is een pré 

• Je voelt je verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van je 

werkzaamheden en je bent oplossingsgericht 

• Je hebt geen hekel aan reizen, ons werkgebied is immers groot 

• Je bent zelfstandig en kan overweg met een iPad of bereid om 

dit te leren 

• Wellicht wel het allerbelangrijkste is dat je opgewekt bent en 

een verzorgde positieve uitstraling hebt 

 

 
� Zelfstandig 

� Stressbestendig  

� Technisch inzicht 

� Collegiaal 

� Communicatief sterk 

� Gemotiveerd & leergierig 

� Flexibel 

� Klantgerichte houding 

 
 

 

 

 

• Salaris en voorwaarden conform de cao Bouw & Infra 

• Een bedrijfsbus vol met gereedschappen 

• Bedrijfskleding 

• iPhone en iPad 

• Leuke collega’s 

• Veel vrijheid 

• Volop kansen om je verder te ontwikkelen, bijv. door het 

volgen van E + W cursus(sen)  

 

 

  

 

PHB De Combi is een middelgroot bouwbedrijf met locaties in Elst en Utrecht. 

Wij zijn een dochteronderneming van PHB Deventer en gezamenlijk  onderdeel 

van de ASVB-groep (Aan de Stegge Verenigde Bedrijven). Met onze  

3 disciplines Nieuwbouw & Verbouw, Service & Onderhoud en Renovatie  

zijn wij landelijk actief. Onze opdrachtgevers zijn o.a. overheden, onderwijs- en 

zorginstellingen, vastgoedbeleggers, retail- en andere bedrijven. 

 

Wij zijn gespecialiseerd in het totale bouwtraject van initiatiefase tot en met het 

beheer, onderhoud en renovatie van gebouwen. Samen met vaste 

ketenpartners regelen wij dit gehele traject. PHB De Combi onderscheidt zich 

door de korte lijnen, informele sfeer, dynamiek en duidelijke  

communicatie. Wij zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken worden 

nagekomen en doen dit met een team van enthousiaste en gedreven  

professionals. Kortom, we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen! 

 

Voor de afdeling Renovatie zijn we op zoek naar een fulltime allround Timmerman / vrouw (40u p/wk). 

 


