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Inropa Tiny Houses, een bedrijf in ontwikkeling 

Inropa ontwerpt en bouwt vooral Tiny Houses on wheels voor bewoning, mantelzorg, mobile 

offices en recreatie, en is daarin inmiddels de grootste van Nederland. Wegens groeiende vraag 

naar woningen en de roep om nieuwe en vooral betaalbare woon- en verhuurvormen groeien de 

opdrachten voor onze Tiny Houses gestaag.  Wij bouwen onze Tiny Houses uitsluitend met 

duurzame, milieuvriendelijke en bio-based materialen. En zijn daarin uniek in Nederland en ver 

daarbuiten. Al onze Tiny Houses worden geproduceerd in onze werkplaats in Hardenberg.  

 

Wat kun jij verwachten? 

Als timmerman/-vrouw van constructies (m/v/x) ben je een allrounder die vooral zijn/haar 

steentje bijdraagt in de constructie-/ruwbouw fase van de Tiny Houses, maar die eventueel ook 

kan bijdragen aan de afwerking en binnenafbouw van de Inropa Tiny Houses.  

De taken waaraan je moet denken zijn: 

- Vervaardigen van constructieve dak- en wandframes voor de Tiny Houses 

- Plaatsen van isolatie, kozijnen, deuren, e.d.  

- Monteren van gevel-/wandbekledingen en dakplaten 

 

Wat verwachten wij? 

Je hebt een sterke interesse in en affiniteit met het concept van Tiny Houses. Je dient te beseffen 

dat de focus ligt op een hoge eindkwaliteit voor onze klanten. Er wordt de nodige vakkundigheid 

en handigheid vereist, omdat er relatief veel ambachtelijk handwerk geleverd dient te worden, 

waarbij werk efficiëntie mede van belang is. Verder vragen wij: 

- Werk- en denkniveau op minimaal MTS niveau en je bent oplossingsgericht 

- Je bent nauwkeurig, hebt goed technisch inzicht en bent in staat tekeningen te lezen 

- Je bent in bezit van rijbewijs B, met voorkeur ook E; rijbewijs C is een pré 

 

Wat bieden wij? 

Je komt in een groeiend team van prettige collega’s waarbij het werken in teamverband de basis 

is. Je draagt je steentje bij aan het oplossen van het woonprobleem. En verder: 

- Een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van de leeftijd, kunde en ervaring, met bijbehorende 

pensioenopbouw en vrije dagen conform cao timmerindustrie 

- Contract voor (on)bepaalde tijd 

- Doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden 

 

Interesse? Bel óf email je motivatie en CV naar  

Collega constructietimmerwerk Tiny Houses  

Wij zijn op zoek naar meerdere handige collega’s (m/v/x) die willen meebouwen aan de 

woonoplossing van de toekomst; fulltime/parttime/(on)bepaalde tijd. 

Locatie: Hardenberg NL 

Salaris indicatie: € 2.000 - € 3.000 per maand 

 


