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Houtbewerking en veel meer
Wie zijn we, wat doen we:
Molenbouw Wieme Roland en Kris bv is 1 van de 2 resterende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het
restaureren en renoveren van water- wind- en rosmolens.
We zijn een familiebedrijf waarin ikzelf (Kris) als zaakvoerder samen met 2 collega’s Carl en Steven een
klein team vormen die het hele Vlaamse land doorkruisen om molens aan te pakken. Er wordt veel belang
gehecht aan kwaliteit waardoor elke opdracht wordt uitgevoerd van A tot Z, zowel de voorbereidingen in het
atelier tot de plaatsing en in gebruik name ter plaatse. Hierdoor beperkt zich de job niet enkel tot
houtbewerking.
Zo hebben we ook onze eigen smidse, vervaardigen we onze eigen geklinknagelde metalen molenwieken,
doen we het onderhoud en schilderwerk aan molens, bouwen onze eigen stelling omheen molens,…
Van klein onderhoud tot totale heropbouw.
Wie zoeken we:
Een geduldig persoon voor het uitoefenen van een ambachtelijk beroep.
Iemand die naast houtbewerking open staat voor andere en aansluitende vakkennis, zoals
metaalbewerking, schilderwerken, zowel atelier als verplaatsing,…
Wat verwachten we van jou:
Je bent leergierig en oplossingsgericht
Je hebt een basiskennis van houtbewerking en de machines van een traditionele schrijnwerkerij.
Je hebt een goede ingesteldheid om in een klein team mee te werken.
Je hebt de wil om een oude ambacht geleidelijk en al doende aan te leren.
Verloning
Je krijgt loon volgens de barema in de bouw.
Plus ecocheques. (10€)
Mooi verlof volgens bouw + extra dagen
Afwisselende job
Weerverletzegels
Kledijvergoeding
En bovenal een rijke en unieke opleiding in de vele facetten van het renovatieproces van een molen.
Locatie
Leihoekstraat 71, 9870 Machelen/Zulte
Interesse of inlichtingen
Interesse of vragen? Contacteer ons op het nummer 0486 89 95 16

