
Vacature houtbouwer 

 

Wil jij meebouwen aan de woningen van de toekomst? Geloof jij in een fabriekswoning die je in één 

dag sleutelklaar kan opleveren? Wij zijn op zoek naar enthousiaste bouwers voor ons jonge team! 

 

JOUW FUNCTIE ALS HOUTBOUWER 

Je bent dagelijks werkzaam in onze assemblagehal in Mill. Hier bouw je compacte woningen met 

houten sandwichpanelen die exact op maat worden aangeleverd. Je bent verantwoordelijk voor het 

verlijmen van de panelen, de afwerking en schilderwerk van de wanden en het plaatsen van kozijnen 

en deuren. Daarnaast werk je mee aan de daken en interieur van de woningen. We leren je snel 

zelfstandig zonnepanelen te installeren en alle werkzaamheden voor het afwerken en sleutelklaar 

opleveren van de complete woning.  

 

OVER MILL HOME 

Bij Mill Home produceren we compacte en comfortabele woningen van hoge kwaliteit. We bouwen 

onze woningen "smart" door gebruik te maken van innovatieve bouwtechnieken, hoogwaardige 

houten sandwichpanelen en moderne technische installaties. Al onze woningen worden volledig in de 

fabriek geassembleerd en binnen één dag op locatie geplaatst. Hierdoor bouwen we niet alleen flexibel 

en razendsnel, maar ook duurzaam en verantwoord door minimale uitstoot van stikstof en CO2. 

 

OVER JOU 

✓  Je bent een echte aanpakker en wil meebouwen aan de woningen van de toekomst 

✓  Je hebt enkele jaren ervaring in de bouwsector, interieurbouw of de houtverwerking 

✓ Je staat open voor het leren van nieuwe bouwmethodes en werkzaamheden 

✓ Ervaring met houtbouw is een sterke pre 

 

WIJ BIEDEN 

✓  Een afwisselende functie in een prettige productieomgeving 

✓  Een enthousiast team met vakmensen die je de fijne kneepjes bijbrengen 

✓  Een marktconform salaris 

✓  Secundaire voorwaarden conform de CAO houtverwerkende industrie 

 

INTERESSE? 

Voor vragen over deze vacature kan je contact opnemen met Maarten Besemer via 0485-315968.  

Of stuur direct je CV en motivatie naar maarten@millhome.nl en dan spreken we elkaar snel! 

mailto:maarten@millhome.nl

