
 
 
 
 

    

                                       
 
 
 

Ben jij onze nieuwe 

Wij nodigen je uit om ons team te versterken 

DENKT | BOUWT | ONDERHOUDT 

Jac Ruyters Groep 
We zijn een familiebedrijf met een mooie 

historie van bijna 55 jaar. In die tijd hebben 

we ons als team sterk ontwikkeld en de 

nodige successen gevierd. Voortdurend 

investeren we in onze klantrelaties, 

automatisering en de ontwikkeling van 

onze medewerkers. Denk daarbij aan de 

nieuwste ICT, informatiedagen, trainingen 

en kennissessies.  

Met andere woorden, de Jac Ruyters 

Groep is een omgeving die uitdaagt om te 

excelleren in vastgoedonderhoud en jezelf 

te ontwikkelen. 

 

Bezoek ook onze website www.ruyters.nl 

 

Bij de Jac Ruyters Groep waarderen we vakmanschap enorm. 

Al bijna 55 jaar zijn we trots op onze vakmensen die gezamenlijk 

mooie projecten realiseren voor uiteenlopende opdrachtgevers. 

Daarom kiezen we er als organisatie voor onze vaklieden continu 

te laten leren en te laten ontwikkelen. Dat betekent dat we een 

uitgebreid team van specialisten in dienst hebben die graag 

samenwerken, leren en successen vieren. 

Kenmerken voor deze functie zijn:  

 

• Veel vaklieden in dienst om mee samen te werken, kennis 
te delen en te ontwikkelen. 

• Alle gereedschappen en middelen zijn voorhanden om je 
vak uit te kunnen oefenen. 

• Jaarlijkse trainingen en opleidingen om je kennis op peil 
te houden en jezelf verder te ontwikkelen. 

• Uiteenlopende opdrachtgevers met een grote diversiteit 
aan opdrachten. 

 

Timmerman 

Solliciteren 

We bieden een informele en uitdagende 

werkomgeving, een prima salaris en goede 

arbeidsvoorwaarden.  

Wil je kennis komen maken of heb je nog 

vragen? Laat het ons weten en we plannen 

graag een afspraak in. Stuur dan s.v.p. een 

mail naar vacatures@ruyters.nl  

Profiel 

We zoeken een enthousiast nieuw lid voor ons 

groeiende team: 

 

• Je beschikt over relevante werkervaring als 

allround timmerman. 

• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband 

werken. 

• Je toont initiatief en draagt 

verantwoordelijkheid voor je werk. 

• Je bent gemotiveerd en hebt liefde voor het 

vak. 

Ben jij onze nieuwe collega? 

http://www.ruyters.nl/
mailto:vacatures@ruyters.nl

