
 

MADEMA Steigerwerken B.V. is een dynamische organisatie actief binnen de steigerbouw. Een groot 
deel van de werkzaamheden beslaan het de-/monteren van ondersteuningsconstructies met de 
bijbehorende bekistingen. Daarnaast behoren ook gevelsteigers en hulpwerken tot de scope. 

MADEMA Steigerwerken B.V. heeft een groot klantenbestand die bestaat uit hoofdaannemers, 
materieeldiensten en leveranciers van steiger-/ondersteuningmaterieel (veelal systeemsteigers). 
 
In verband met de groeiende vraag zijn wij op zoek naar uitbreiding. MADEMA Steigerwerken B.V. 
zoekt 

Beton timmerman regio Noord/West (Midden Nederland, Zuid/Noord Holland) 
 
 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Ontvangt opdrachten van zijn directe leidinggevende; 

• Bestudeert tekeningen, voorschriften, product informatie, schetsen of bouwplannen ter voorbereiding 

op de timmerwerkzaamheden; 

• Verantwoordelijk voor hoofd- en detailmaatvoering; 

• Controleert bestaande constructies met behulp van een (laser)waterpas, winkelhaak etc.; 

• Zaagt zelfstanding plaatmateriaal met behulp van hand- of elektrisch gereedschap; 

• Bevestigt op juiste wijze met diverse bevestigingsmaterialen zoals spijkers, bouten; 

• Plaatst stempels, dakrand- en valbeveiliging voor het werken op hoogte; 

• Werkt naden en aansluitingen af; 

• Neemt zelf actief deel aan de uitvoerende werkzaamheden; 

• Kan zelfstandig wijzigingen aanbrengen bij eventuele problemen; 

• Bepaalt in overleg met de direct leidinggevende hoeveel mensen dagelijks worden ingezet; 

• Zorgt dat de benodigde materialen, gereedschappen en overig materiaal op het project aanwezig zijn; 

• Het bijhouden van een correcte en tijdige projectadministratie; 

• Is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van anderen; 

• Is verplicht alle door de organisatie ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen en 

gereedschap op de juiste manier te gebruiken en te beheren; 

• Toezicht houden op de locatie en controleren van de kwaliteit. 

 

Functieprofiel: 

• Het betreft een functie, waarbij controle op veiligheid, kwaliteit en voortgang bewaakt moet worden; 

• Je werkt in een dynamische omgeving waarbij flexibiliteit, werken onder druk van een planning tot de 

dagelijkse orde behoort; 

• Het betreft een functie waarbij een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het uitvoeren van 

werkzaamheden m.b.t. horizontale- of verticale betonbekisting, ook het de-/monteren van 

ondersteuningsconstructie behoort tot de functie in zowel een infrastructurele als utilitaire omgeving; 

• Geen hoogtevrees; 

• Teamplayer; 

• Is flexibel inzetbaar en is bereid indien noodzakelijk mee te werken met de steigermonteurs. 

 

 

 



Kwalificaties: 

• Opleiding: minimaal VCA, BBL Niveau 3 (Beton)timmerman; 

• Ervaring: minstens 5 jaar relevante werkervaring als Betontimmerman; 

• In bezit van rijbewijs B. 
 

Interesse? 
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op www.mademasteigerwerken.nl. Heb je vragen over de 
vacature, neem contact op met Annemieke van Brussel via sollicitatie@madema.nl. Wil je solliciteren? 
Stuur een sollicitatiebrief en CV naar sollicitatie@madema.nl. 


