
 Massa Bouw B.V. 
 
Massa Bouw is al meer dan 16 jaar een begrip in Venlo en omstreken. 
Samen met een groep van zelfstandige professionals ga jij de groei van 
dit familiebedrijf waarmaken. Bij Massa Bouw kunt U terecht voor een 
grote diversiteit aan werkzaamheden aan en in uw huis. Massa Bouw 
werkt samen met een regionaal collectief gespecialiseerd in 
timmerwerken, installatiewerken, metsel- en stucwerken en biedt u op 
deze manier een volledig pakket van kennis en kunde. Massa Bouw 
heeft inmiddels honderden projecten succesvol afgerond in de regio 
Venlo en ver daarbuiten.  
 
Voor de groei van onze onderneming zijn wij op zoek naar een: 
 
 

 

 
Allround Bouwvakker/ timmerman 

 
 
Een uitbouw, dakkapel, verbouwing van een badkamer of andere renovatiewerkzaamheden, jij draait hier je 
hand niet voor om. Jij bent een vakman, en kan goed in teamverband kan werken maar vindt het ook niet erg 
projecten alleen op te pakken. Het werk bestaat niet alléén uit timmerwerk, maar eigenlijk alle voorkomende 
werkzaamheden in een verbouwing. 
 
Wat breng jij mee als Allround bouwvakker/ timmerman? 
 

- Diploma’s zijn een pre maar geen must, wij staan zeker open voor mensen uit de praktijk; 
- Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- Bekend met het lezen en werken vanuit een bouwtekeningen; 
- Ervaring als timmerman en/of bouwvakker; 
- Gezonde dosis werkersmentaliteit en geen 9 tot 17.00 gedachte; 
- Woonachtig in de omgeving van Venlo; 
- Een rijbewijs B. 

 
Wat kun je van ons verwachten? 
 

- Veel vrijheid en zelfstandigheid; 
- Mee kunnen werken aan mooie renovatie en nieuwbouwprojecten; 
- Veel afwisseling in werkzaamheden;  
- De kans om samen met de collega’s het bedrijf verder uit te bouwen; 
- Een werkbus, goed gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen; 
- Een goed salaris afhankelijk ervaring en opleiding; 
- Kans op een vaste aanstelling. 

 
 

Enthousiast? E-mail je CV en motivatie aan: 
 

vacatures@massabouw.nl  


