
Meewerkend voorman 
 
Bedrijfsomschrijving 

Uw hele verbouwing van A tot Z verzorgd… Van de eerste schets tot de laatste schroef. Dat is 
M2M Building & Design. Een stabiel fris en jong bouwbedrijf die zich onderscheid in 
gedetailleerde afbouw-kwaliteit en korte doorlooptijden in de omgeving Amsterdam en Utrecht.  

 

Wie ben jij? 
Een meewerkend voorman met enige jaren ervaring die kan tekeninglezen en als echte 
doorzetter bekend staat. Ben jij klantgericht, representatief en werk je precies en vakkundig 
dan zoeken wij jou. En wat nog meer: 

 Minimaal MBO2 werk- en denkniveau met een bouwtechnische achtergrond 
 In het bezit van minimaal rijbewijs B (+E) 
 Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 

De werkzaamheden waar jij je o.a. mee bezig gaat houden zijn: 

 Grote diversiteit timmerwerkzaamheden van kantoren, zorginstellingen en woningen 
 Kleine verbouwingen en/of aanpassingen 
 Algemeen onderhoud van vastgoed 
 Uitvoeren van stelwerkzaamheden 
 De werkzaamheden van een timmerman 1 
 Een groep mensen op de bouw aansturen waar jij de verantwoordelijkheid krijgt 

samen met je uitvoerder/ projectleider 
 Tekening lezen en maatvoeren 
 Contact onderhouden met klanten, onderaannemers en leveranciers. 

 

Wie zijn wij? 
Wij zijn een bouwbedrijf die het allemaal net even anders, sneller, leuker en daardoor ook 
beter doet. We opereren in de woningbouw, utiliteitsbouw, verbouw, onderhoud, renovatie en 
restauratie. Tevens hebben we eigen projectontwikkelingen met in- en exterieursarchitecten. 
 

Wat bieden wij? 
 Een uitdagende fulltime baan bij een ambitieus jong bouwbedrijf 
 Een marktconform salaris passend bij je kennis en werkervaring in de branche 
 Goede arbeidsvoorwaarden 
 Een fijne werksfeer waar plezier en samen mooie projecten realiseren centraal staat 
 Waardering van vakmanschap en mogelijkheden om dit middels opleidingen te 

vergroten 
 Flexibele verlofmogelijkheden, bv geen verplichte bouwvak 
 Bedrijfsauto met alle benodigde gereedschappen en telefoon 
 Vrijheid en zelfstandig uitvoeren van opdrachten en we vertrouwen in het werk wat je 

doet 
 

Ben jij degene die wij zoeken ? 
Stuur dan een mail met motivatie en CV naar info@M2Mbuilding.nl of neem contact op met 
Marcel Touwslager 06-30962848 of Marco van Elteren 06-83005684. 
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