All round rietdekker
Werken in de buitenlucht? Een echt vak als rietdekker leren? Weet jij van aanpakken en
heb jij geen last van hoogtevrees. Laat je gegevens bij ons achter!
Wat ga je doen als all round dakdekker bij Gebr. Roosma B.V.
Als all round dakdekker ga jij een echte ambacht leren van een ervaren rietdekker.
Je werkt met droog weer aan de mooiste rietendaken van Friesland. Het bedrijf is al bijna
100 jaar actief en is gevestigd in Makkum.
We gebruiken de beste materialen en de modernste gereedschappen.
Samen met de eigenaar, collega’s en een aantal zzp-ers heb je veel vrijheid en er heerst
een gezellige sfeer.
De hoofdactiviteit is het aanbrengen van een goed rieten dak. Daarnaast zal je ook
onderhoud verzorgen aan rieten daken zoals reparatie, renovatie, reinigen en
algen/mossen bestrijding. In de wintermaanden zul je ook mee mogen helpen bij het
oogsten van het riet. Indien het weer niet geschikt is om op het dak te werken, zullen we
het riet wat we in de winter gemaaid hebben gaan binden. Dit gebeurt ook met een
moderne machine. Je krijgt zo de mogelijkheid om het proces van begin tot eind mee te
maken. Daarnaast worden er ook met grote regelmaat daken van boerderijen gerenoveerd
en op traditionele wijze geïsoleerd met riet.
Je werkt samen met een ervaren rietdekker die je het vak gaat leren. Het vak dakdekker is
een bijzonder beroep en een vak apart. De eigenaren zelf noemen het een lifestyle. Het
werken in de natuur en met een echt natuurproduct, is wat het beroep van rietdekker voor
ons zo uniek maakt. Het beoordelen van de kwaliteit, de sortering van het riet en de
verwerking van het product vereist gedegen ervaring, verstand van zaken en vakkennis.
Als rietdekker werken we met onze handen, vanuit ons hart en met verstand van zaken.
Wij bewijzen onze vakbekwaamheid natuurlijk vooral graag in de praktijk maar kunnen die
ook aantonen met diploma's en certificaten.
Wat bieden wij jou:
Salaris conform CAO
4 wekelijkse uitbetaling
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (kerstpakket, werkkleding, gereedschap)
Doorgroeimogelijkheden
Afwisseling in het werk met kans op een vast contract
Mooi werk bij een mooi bedrijf
Wat vragen we van jou:
Enkele jaren ervaring in de bouw. (Als rietdekker is niet nodig wel een pré)
Je wil graag het vak leren als all round rietdekker
Je bent in bezit van een VCA certificaat (of je bent bereidt deze te halen)
Je bent in het bezit van een B rijbewijs en eigen vervoer
Ben jij woonachtig in de omgeving: súdwest-fryslan, De fryske Marren, Harlingen,
Waadhoeke, Leeuwarden, Heerenveen, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Opsterland,
Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Dantumadiel, Noordeast-fryslan of Achtkarspelen.
Neem dan contact met ons op.

