
VACATURE

JUNIOR PARKETTEUR   (FULLTIME)

Per direct zoeken wij een ac� eve en fl exibele “Handige Harrie / Harrie� e” die ons kleine 
maar hechte team wil komen versterken. 

Omdat we uit ons jasje groeien, zijn we op zoek naar versterking. We zoeken iemand die 
houdt van hout en een opleiding of ervaring hee�  op het gebied van houtbewerking, 
� mmerman of parke� eur. Een echte aanpakker die graag wil leren � jdens het werk en 
geen 9-tot-5-mentaliteit hee� .

Compen Parket is een gerenommeerd parketbedrijf dat al sinds 1982 ac� ef is. We bestaan 
uit een ervaren en vakkundig team dat houten vloeren, laminaat en PVC vloeren plaatst en 
renoveert. Tevens verzorgen wij   traprenova� es en buitenparket. Service en kwaliteit staat 
bij ons hoog in het vaandel.

De werkzaamheden:
• Voorbereiden en inspecteren van de vloeren en werksitua� e
• Plaatsen van ondervloeren, houten vloeren, laminaat en PVC-vloeren
• Renoveren en herstellen van schade bij houten vloeren, laminaat en PVC-vloeren
• Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

Wat wij verwachten van jou:
• Een afgeronde opleiding als � mmerman of parke� eur ( dit is een pré )
• Kennis van diverse houtsoorten, legmethoden en ondervloeren ( dit is een pré )
• Vriendelijk, servicegericht en kan goed samenwerken
• Een goede fysieke condi� e
• In het bezit van een geldig rijbewijs B ( dit is een pré )

Wat jij kunt verwachten van ons:
• Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
   (werkdagen: maandag tot en met vrijdag, als je op zaterdag kan werken, dan is dat een pré)
• Goede arbeidsvoorwaarden en een vergoeding naar ervaring 
• Een afwisselende job in een hecht en ervaren team
• Ruimte om te groeien

Herken jij jezelf in deze vacature? 
Stuur dan je mo� va� ebrief en CV dan naar info@compenparket.nl

Wil je meer informa� e over ons bedrijf, neem dan een kijkje op www.compenparket.nl 
of op onze facebookpagina www.facebook.com/compenparket

Compen Parket
Dorpsstraat 15, 6027 PD Soerendonk
Tel: (+31) 0495-592116


