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In de zagerij van Meerdink Winterswijk wordt Azobé gezaagd voor de industrie, aannemerij en handel. Voor onze 
locaties aan de Parallelweg en de Leeghwaterweg te Winterswijk zijn we op zoek naar een schaver / machinaal 
houtbewerker voor het schaven en bewerken van ruw hout tot een halffabricaat en eindproduct. Tevens zijn wij 
op zoek naar een (aankomend) zager voor het zagen van boomstammen tot balken, palen en planken.

SCHAVER / MACHINAAL HOUTBEWERKER

(AANKOMEND) ZAGER

TIMMERMAN

WAT WIJ BIEDEN 
We bieden je een informele werksfeer in een leuk team 
met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Tijdens een in-
terne opleiding kunnen de gevraagde werkzaamheden 
verder worden ontwikkeld. 

SOLLICITEREN? 
Stuur je sollicitatiebrief met cv binnen 2 weken naar 
Meerdink, t.a.v. de heer D. Spijkers, Leeghwaterweg 11, 
7102 JJ Winterswijk of mail naar denny@meerdink.nl. 

Het team van Meerdink Bruggen ontwerpt voet- en fietsbruggen voor gemeentelijke overheden welke gerealiseerd  
worden met een lage milieubelasting en karakter geven aan de openbare ruimte. Wij combineren oerdegelijk  
vakmanschap met in de praktijk bewezen innovaties.

JOUW WERKZAAMHEDEN 
•   Instellen en bedienen van schaafbanken (géén CNC); 
•   Afkorten, boren, frezen en overige houtbewerkingen; 
•   Orderverwerking door middel van werkbonnen  
    en tekeningen; 
•   Kwaliteitscontroles van het product; 
•   Zelfstandige opdrachtverwerking.

WAT WIJ VRAGEN 
Naast affiniteit met hout beschik je over de volgende 
kwaliteiten: 
•   Bij voorkeur een technische opleiding / achtergrond 
    of gelijkwaardige praktijkervaring; 
•   Je bent zelfstandig, flexibel, leergierig en  
    gemotiveerd; 
•   Je kunt secuur en kwaliteitsgericht werken.

JOUW WERKZAAMHEDEN 
•   Zagen van boomstammen tot bestekhout; 
•   Orderverwerking door middel van werkbonnen; 
•   Kwaliteitscontroles van het product; 
•   Zelfstandige opdrachtverwerking.

WAT WIJ VRAGEN 
Naast affiniteit met hout beschik je over de volgende 
kwaliteiten: 
•   Bij voorkeur een technische opleiding / achtergrond 
    of gelijkwaardige praktijkervaring; 
•   Je bent zelfstandig, flexibel, leergierig en  
    gemotiveerd; 
•   Je kunt secuur en kwaliteitsgericht werken.

JOUW WERKZAAMHEDEN 
Samen met het team werk je aan het prefabriceren van 
bruggen in de materialen hout, staal, composiet en 
beton. Machinale houtbewerking maakt onderdeel uit 
van de werkzaamheden. Je werkt voornamelijk in de 
werkplaats, maar plaatst ook bruggen op locatie door 
heel Nederland. Je hebt een divers takenpakket.

WAT WIJ VRAGEN 
•   Opleiding tot timmerman; 
•   Je bent een technische duizendpoot; 
•   Je bent zelfstandig, flexibel, leergierig en  
    gemotiveerd; 
•   Je vindt het prettig om in een team te werken.
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