
Van de Vin ramen en kozijnen 

     “Ketenpartner bij uitstek” 

Elke week een dag vrij en toch een volledige baan  
We zijn een familiebedrijf opgericht in 1960 en gespecialiseerd in het projectmatig produceren van houten 
ramen en kozijnen voor de Nederlandse markt. Opdrachtgevers zijn aannemers, woningbouw verenigingen 
en groot onderhouds bedrijven. Sinds 1985 heeft Van de Vin een sterke groei door gemaakt door zich in 
de industriële productie van houten ramen en kozijnen te specialiseren. Hierna is de organisatie en 

productie verdergaand geautomatiseerd. 

Bij Van de Vin zijn ongeveer 85 medewerkers werkzaam. Producten bestaan uit houten ramen en kozijnen 
die van verf, glas, aflak en  hang- en sluitwerk worden voorzien. Van de Vin is sterk in het nakomen van 
afspraken en is zich verdergaand aan het ontwikkelen tot een totaaloplosser. Een dynamisch bedrijf met 
een gemoedelijke werksfeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een: 

Machinale timmerman 
In deze functie werk je zelfstandig, met een collega of samen met een leermeester. Iedere dag werk je de 
verschillende orders van verscheidene opdrachten af. Je dient hierbij tekening te kunnen lezen, en 
zelfstandig machines af kunnen stellen, het is mooi als je beschikt over een LTS, VMBO of MBO opleiding 

bouwkunde en het werken met kozijndetails is je niet vreemd. 

Het is belangrijk dat je tekening kunt lezen en dat je gemotiveerd bent. Beschik jij over twee rechter 

handen solliciteer dan naar deze functie van machinale timmerman. 

Werktijden: 4 dagen van 9 uur, zodat U elke week 37,5 uur werkt minus de ATV uren 

Enthousiast ? 

Voor een uitgebreide functieomschrijving van bovenstaande vacature, kunt je contact op nemen met 
Anton van de Vin, tel. 040-2241999 of rechtstreeks mobiel 06-53355854 en je kunt ook persoonlijke 
informatie of vragen sturen aan vacatures@vandevin.nl.  

 

Van de Vin ramen en kozijnen ‘industrieterrein De Poortmannen’ De Geestakkers 8 in Heeze. 
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