
Spuiter/assembleren en af montage 
Locatie: Rijksstraatweg 58, 2241 BW, Wassenaar 

Duur: Voltijd (37,5uur) 

Wil jij ons team komen versterken? Wij zoeken een Spuiter/Assembleren en af montage die 

vakbekwaam is, oog voor detail heeft en het leuk vindt om met collega’s te werken aan een 

duurzaam product. 

Timmerfabriek Maaldrift 
Al 20 jaar vervaardigen wij kwalitatief hoogwaardige houtconstructies. Wij doen dit met hulp van 
een moderne productielijn en een vast team van houtbouw specialisten. Dit zorgt ervoor dat wij 
ambachtelijke en duurzaam houtproducten maken. Onze opdrachten variëren van enkelvoudig 
maatwerk tot seriebouw. Schakelen tussen verschillende opdrachten is voor ons geen enkel 
probleem, want door ons moderne machinepark met houtbewerkingsmachines zijn wij flexibel en 
kunnen wij snel leveren. 
Vanaf januari 2021 bereiden wij onze activiteiten uit met een houtskeletbouw productielijn. Met 
behulp van de HSB productielijn zijn wij in staat om onze klanten te voorzien in hun wensen voor; 
modulaire houtskeletbouw woningen, villa’s en vakantiewoningen, op- en aanbouwen voor 
bestaande- en nieuwbouw woningen. 
 
Kernactiviteiten 
Je activiteiten zullen bestaan uit; 
 

- Voorbereiden en schoonmaken van het eindproduct voor het spuitwerk. 
- Een dagdeel verzorgen van het spuitwerk van kozijnen, ramen en deuren. 
- Af monteren van kozijnen en deuren voor oplevering. 
- Het pakketteren van kozijnen, ramen en deuren. 
- Het voorbereiden voor transport. 
- Onderhouden van de spuit- en conserveringsmachines. 
- Voor- en nacontrole van eindproduct. 
- Laagdikte meting van conservering. 
- Spuiten/af monteren 50%/50% 

 
Kwalificaties 
Wat verwachten wij van je; 
 

- Vakbekwaam en oog voor detail. 
- Relevante ervaring met spuit- en schilderwerk. 
- Kennis van verfproducten en het aanbrengen daarvan. 
- Kennis van voor- en nabewerking van houtproducten. 
- Hang en sluitwerk kunnen plaatsen. 
- Ervaring is goed maar gezond verstand is beter. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Wat bieden wij; 
 

- Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor timmerindustrie NBVT. 
- Salaris EUR 1700 - 2350/maand of marktconform. 
- 25 vakantiedagen. 
- 7 ATV dagen. 



- Flexibele baan met diverse functies. 
- Opleidingsmogelijkheden. 

 
Ben jij geïnteresseerd stuur dan een sollicitatiebrief met motivatie en CV naar info@maaldrift.nl of 
bel voor vragen 070-5146700. 


