
VACATURE

parketteur/traprenovatiespecialist
Zoek je een baan met veel vrijheid en zelfstandigheid? Een 
afwisselende functie waarin je door jouw technisch inzicht 
en handigheid klanten kunt verrassen met de mooiste vloe-
ren en trappen? Solliciteer als parketteur/traprenovatie-
specialist bij Mijnheer Laminaat!

EN JIJ BENT HELEMAAL GEKNIPT VOOR DEZE BAAN 
ALS JE:
• een mbo-diploma op zak hebt.
• op zijn minst zo’n 3 jaar werkervaring hebt als mon-

teur bij een interieurbouwer, timmerbedrijf, woningin-
richter of vloerenbedrijf.

• maximaal op 30 minuten rijden van Uden woont.
• je rijbewijs B hebt.
• uitstekend Nederlands spreekt.

DE WERKSFEER
Vrijheid, vertrouwen en correct met elkaar omgaan; daar 
streven wij naar als werkgever. Wij geven je alle vrijheid 
om je werk naar eigen inzicht op te pakken. Daarbij ver-
trouwen wij erop dat jij je verantwoordelijkheid neemt. En 
op tijd aan de bel trekt als je hulp nodig hebt. Dan staan 
we direct voor je klaar.

Jij maakt deel uit van ons monteursteam: een gezellig 
stel mannen die graag grappen maken of samen een 
drankje nemen, maar heel serieus zijn als het op hun 
werk aankomt. Onze lijfspreuk? “Doe maar normaal en 
houd het simpel.” Een eilandjescultuur zul je bij ons niet 
vinden, als parketteur/traprenovaiespecialist ben je overal 
welkom voor een bak koffie en een praatje. En natuurlijk 
is er wel eens wat, maar dat lossen we altijd met ons 
gezonde verstand op.

JOUW WERKDAG
Op de afgesproken tijd kom je aan bij de klant. Giste-
ren heb je de bus al geladen, dus je kon rechtstreeks 
vanuit huis naar de klant rijden. Op de planning staat het 
renoveren van de trap van een kleine woning. Betonlook 
stootborden met eiken traptreden is de stijl die deze klant 
heeft uitgekozen. Omdat je dit werk alweer wat jaren 
doet, weet je ongeveer hoelang je ermee bezig zult zijn. 
Wat jij het leukst vindt? De afwerking. Jij besteedt graag 
veel aandacht aan de kleinste details, zodat de trap een 

mooi geheel vormt met de omgeving. Tevreden bekijk je je 
werk: dat ziet er weer netjes uit. Ook de klant is blij. Voor 
de spits kun je weer terugrijden. Fijn, want voor morgen 
staat een grotere klus op de planning waar je zeker meer 
tijd voor nodig hebt.

WAT BIEDEN WE JOU?
Wij vragen kwaliteit en inzet van jou als monteur trapre-
novatie. Maar daar krijg je in deze zelfstandige functie 
voor 40 uur per week ook veel voor terug, zoals:

• een salaris van € 2.500 tot € 3.000 bruto per maand 
met 8% vakantiegeld.

• een arbeidscontract voor 3 of 6 maanden met een 
mogelijke verlenging voor 1 jaar en daarna een vast 
contract.

• een uitgebreide en heldere pensioenregeling waar-
voor wij 2/3e deel van de premie betalen.

• 25 vakantiedagen.
• flexibele werktijden; je stemt zelf af hoe laat je bij de 

klant bent en gaat door tot de traprenovatie af is. De 
ene keer duurt dat wat langer en een andere keer ben 
je wat sneller klaar, daar doen we niet moeilijk over.

• een professionele werkbus, uitgerust met de beste 
kwaliteit gereedschap en alles wat jij nodig hebt om je 
werk goed en veilig te doen.

• een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
• gezellige bedrijfsactiviteiten, zoals onze bouwvakbor-

rel, familiebarbecue, kerstborrel en teamuitjes.

VRAGEN OVER DEZE VACATURE?
We beantwoorden ze graag! Bel op 06 446 79 446 of mail 
naar info@mijnheerlaminaat.nl

WAAROM WERKEN BIJ MIJNHEER LAMINAAT?
• Lekker verdienen
• Zicht op een vast contract
• Prima arbeidsvoorwaarden
• Veel vrijheid en afwisseling
• Zelfstandig klanten blijmaken

ENTHOUSIAST GEWORDEN?
Zie jij werken bij Traprenovatie Expert wel zitten en is deze 
baan jou op het lijf geschreven? Stuur ons dan nu jouw cv 
en motivatie per email aan: info@mijnheerlaminaat.nl.

‘Kom jij ons team versterken met jouw 
kennis en ervaring?’  

OVER DE VACATURE
Zelf naar klanten rijden, voor elke trap of vloer de 
beste oplossing bedenken én waarmaken; daar gaan 
jouw ogen van glimmen. Zeker als je de vrijheid hebt 
om je werk op je eigen manier in te delen en uit te 
voeren. Jij bent een echte ‘millimeter-monteur’ die 
alles tot in de kleinste details netjes afwerkt. Daarbij 
kijk je niet op een uurtje meer of minder, jij gaat voor 
de beste kwaliteit en zorgt dat het werk af komt.
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