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Timboco BV is een middelgroot vooruitstrevend familie bedrijf met twee 
werkmaatschappijen nl. Timboco Kozijntechniek voor houten kozijnen, 
ramen en deuren en Timboco Prefab voor alle mogelijke houtskelet 
elementen. Beide disciplines zijn gevestigd op dezelfde locatie in 

Drachten. Timboco is een gezond en dynamisch familiebedrijf 

Timboco is een gezond en dynamisch familiebedrijf 
met ca. 35 werkplaatsmedewerkers 

en 11 personen op het bedrijfsbureau.

Door toenemende vraag zijn wij op zoek naar een

 Montage medewerker M/V
Voor- en af-montage van kozijnen / ramen en deuren

Over de functie: 
Je werkt op een mooie afdeling met circa 10 directe collega’s waarbij 

verschillende werkzaamheden voorbij komen in de voor en afmontage. 

Zo is het belangrijk dat je tekeningen/instructies/maatgegevens kunt 

Lezen. Aan de hand hiervan monteer je de onderdelen; voorzie je het 

Kozijn van hang en sluitwerk en afdichtingen. Hierbij komt ook een stukje 

afwerking van het kozijn/element voorbij. Na de voormontage maak je 

het product klaar voor de spuiterij. Nadat de kleur op het element zit en 

deze heeft de nodige droogtijd gehad is het tijd voor de afmontage van 

de kozijnen/ ramen / deuren. Daarna maak je het gereed voor transport. 

Naar wie zoeken we? 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die graag in oplossingen 

denken. Het is in deze functie van belang dat je in teamverband kunt 

werken. Daarnaast heb je een flexibele werkhouding; je bent inzetbaar op 

verschillende werkplekken en je kunt tekening lezen.

Wat mag je van ons verwachten? 
• We kunnen je indien nodig een Interne opleiding aanbieden
• Deeltijd werken is eventueel bespreekbaar
• Plezierige werkomgeving
• Inschaling a.d.h.v. CAO timmerindustrie, voor- en afmontage 
• Fulltime dienstverband (37,5 uur per week)
• 32 vrije dagen + 13,9 ATV dagen is in totaal 45.9 vrije dagen!! 

(bij 40-urige werkweek)
• Gezellige personeelsfeestjes. 
• Sociale werkgever
• Resultaat afhankelijke bonus

Ben je nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie over de 
functie kun je contact opnemen met Wiesje Keizer. Zij is te bereiken 
op 0512-510295. Solliciteren kan naar w.keizer@timboco.nl.


