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Binnenafwerker 
 

Functieomschrijving  
 

Werk je graag in teamverband en heb je al ervaring als binnenafwerker? Kan je zelfstandig kleine renovaties en 
restauratiewerken uitvoeren? Heb je ervaring met gyproc- en systeemwanden? Heb je kennis van traditionele 
houtbewerkingsmachines?  
 
Heb je overal ‘JA’ op gereageerd?  
 
Lees dan zeker verder en neem contact met ons op.  
 

Aanbod 

 

IBS is een dynamisch en groeiend familiaal bouwbedrijf. Wij zijn intussen met meer dan 100 collega’s, maar kunnen 
nog steeds versterking gebruiken. 

Onze mensen wonen van de Kempen tot het Waasland. We proberen zoveel mogelijk werk in eigen streek te 
voorzien. Elke ploeg heeft een volledig uitgeruste en comfortabele werfwagen, waarmee de chauffeur ’s morgens 
zijn werkmakkers thuis ophaalt en rechtstreeks naar de werf rijdt.  
 
Wil je aan de slag gaan als binnenafwerker? Dit bieden we jou: 

• Inzet van veel, hoogtechnologisch materiaal om het werk te vergemakkelijken 
• Een goede verloning met veel sectorvoordelen. Loon volgens barema’s 
• Stipte betaling met voorschot 
• Kans tot het volgen van bijkomende opleidingen 
• Je voert een afwisselende & uitdagende job uit, geen enkele dag is hetzelfde voor jou 

Contract 

• Vaste Job  

• Contract van onbepaalde duur  

• Voltijds 

Profiel 

 

Belangrijkste basisvereisten: 

• Gemotiveerd 
• Zeer goede kennis Nederlands 
• Oog voor veiligheid 
• Rijbewijs B 
• VCA vormt een meerwaarde, maar kan nadien nog behaald worden 
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Jobgerelateerde competenties  

• Plaatsen van enkelvoudige en dubbele draaideuren in bestaande omkasting 
• Plaatsen van enkelvoudige en dubbele draaideuren incl. nieuwe omkasting 
• Herstellen van allerlei deuren, draaideuren, enkel en dubbel, schuifdeuren etc. 
• Vervangen van sloten, krukken, scharnieren en sluitingen op deuren 
• Afschaven van deuren 
• Vernieuwen en oplijmen van HPL op bestaande deuren als herstelling 
• Plaatsen en afregelen van enkelvoudige deurpompen bv; merk ‘Dorma’, geen automaten bv; ‘assaabloy’ 
• Herstellen van houten en aluminium ramen, sloten en scharnieren 
• Plaatsen en vervangen van glas in ramen 
• Herstellen van kastdeuren allerlei, scharnieren (merk ‘Hettich’) vervangen en afstellen 
• Omkastingen rond leidingen maken in meubelpaneel bv; multiplex HPL met ABS afkanten 
• Vervangen van keukenwerkbladen incl. afplakken van zijkanten 
• Allerlei constructies maken in timmerhout, bv; maken van stofwanden met CLS profielen 
• Werken met ‘trespa’ of ‘volkern’ platen, bv; als omkasting of aanpassen meubilair 
• Plaatsen van ‘trespa’ of ‘volkern’ platen als sanitaire wanden of verlijmen op bestaande faiencen 
• Plaatsen van systeemplafond (tegels 60 x 60cm)  
• Plaatsen van lamellenplafond 
• Plaatsen en / of aanpassen van systeemwanden gyproc.  
• Afplamuren ( schilderklaar ) van voegen in gyproc wanden. 

Vereiste studies  

Geen specifieke studievereisten 

Talenkennis  

• Nederlands (zeer goed)  

Werkervaring  

Minstens 3 jaar ervaring  

Rijbewijzen/attesten 
 

• Rijbewijs B 

• VCA (certificaat basisveiligheid)  


