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Timboco BV is een middelgroot vooruitstrevend familie bedrijf met 
twee productgroepen 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 
met ca. 35 werkplaatsmedewerkers 

en 11 personen op het bedrijfsbureau.

Door toenemende werkzaamheden en automatisering van de 

afdeling kozijnen zijn wij op zoek naar een fulltime:

 Werkvoorbereider kozijnen M/V
Junior? Mocht je weinig ervaring hebben omdat je net van school komt of 

wil je je graag doorontwikkelen vanuit de bouw/productie, dan helpen we 

je graag in het zadel om de fijne kneepjes van de werkvoorbereiding in 

de kozijnen te leren. Ben je al bekend met het werken in deze functie? Ook 

dan nodigen we je uit om te solliciteren.

Over de functie: 
In deze technisch administratieve functie verricht je werkzaamheden 

voorafgaand aan de productie. Je werkt in programma’s zoals Revit, 

Matrix en office 365, schakelt tussen opdrachtgever en leverancier en 

zorgt dat je werk foutloos de productie in gaat. Doordat je te maken hebt 

met de planning van de opdrachtgever is er sprake van tijdsdruk; hier 

kun je prima mee om gaan. Daarbij voer je constant controle uit op je 

projecten. Je bent dus veel in contact met collega’s in de productie en 

met je collega’s van het bedrijfsbureau. 

Naar wie zoeken we? 
We zijn op zoek naar een collega die zich graag voor langere tijd aan ons 

wil binden. In deze functie voer je de werkzaamheden gestructureerd en 

zelfstandig uit. Eigenlijk ben je een pietje precies. Daarbij vind je het leuk 

om op de hoogte te blijven van wat er zich in de markt afspeelt. Je leest 

graag vakbladen en vindt (bij)scholing geen probleem. 

• MBO 4 of HBO bouwkundige achtergrond

• Handig met computers

• Je bent van nature oplossingsgericht

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 – Werkvoorbereider 

Calculator 
• 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
• Eigen bonusregeling naast CAO

Ben je nieuwsgierig geworden? Stuur dan voor 18 november je 
motivatie en CV naar w.keizer@timboco.nl. Voor meer informatie 
over de functie kun je contact opnemen met Rick van Houten. 
Hij is te bereiken op 0512-510295. 


