
 

 

 

Replay Profs in Playgrounds is op zoek naar een 

 

Timmerman speeltoestellen (m/v, fulltime) 

Elke dag maken wij in onze werkplaats in Beringe houten speeltoestellen die zorgen voor 

extra speelplezier voor de jeugd. Jij legt hiervoor de basis! 

Je werkt samen met je collega’s aan de projecten. Je hebt veel afwisseling in je werk, we zijn 

namelijk gespecialiseerd in maatwerk speeltoestellen. Ook jouw creativiteit en kennis wordt 

hierbij aangesproken, namelijk: hoe gaan we de fantasie van het kind vertalen naar het 

houten speeltoestel. 

Wij werken in dagdienst van 7.00 tot 17.00 uur en op vrijdag krijg je om 11.15 uur al 

weekend. Is het erg druk dan hebben we een fantastisch team, met elkaar starten we dan 

een uurtje eerder of we werken een vrijdagmiddag door om het toestel op tijd klaar te 

hebben voor onze klant. 

Als je het ook leuk vindt om het speeltoestel mee te gaan plaatsen, dan kan dat tot de 

mogelijkheden behoren.  

Wat heb jij in huis? 

Je bent een vrolijke aanpakker m/v en (hard)hout is je passie.  

• Je bent handig en hebt bij voorkeur -maar niet noodzakelijk- een passend diploma. 

Mosa RT is een pré. 

• Je hebt ervaring met bedienen van houtbewerkingsmachines. 

• Je bent minimaal 40 uur per week beschikbaar. 

• In bezit van VCA, heftruckcertificaat en/of rijbewijs B(E) is een pré. 

 

Wat bieden wij jou? 

Je wordt lid van de Replay-familie, een familie met veel humor en 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Een afwisselende baan in dagdienst waar geen dag hetzelfde is. 

• Een goed salaris, want bij goede medewerkers hoort ook een goed salaris. 

• Een goed pensioen, vakantiegeld en reiskostenvergoeding. 

• Ruimte voor eigen initiatief en goede ideeën (daar staan we niet alleen voor open, wij 

moedigen dit zelfs aan). 

• Enthousiaste collega’s met een mentaliteit van “wij doen het samen”. We zijn allen 

jong of jong van geest. We zijn tenslotte elke dag bezig om kinderen blij te maken.  

• Goede ontwikkelingsmogelijkheden en opleidingen voor de toekomst.  

Ben jij de persoon die wij zoeken? Reageer dan door een motivatiebrief en CV te mailen naar 

Anne Cox: anne@replay-speeltoestellen.nl. Voor vragen bel dan gerust: 077-3066327 (ma 

t/m do). 
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