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Vacature Schrijnwerker / Plaatser faunaconstructies

Voorziene start: 

Zo snel mogelijk

Werkuren: 

Fulltime met 8 werkuren per dag. 

Wat heeft Ecovery te bieden: 

Een uitdagende zeer gevarieerde job aan een bespreekbare verloning. Je krijgt de kans deel uit te maken van een 
jong bedrijf met een unieke visie dat inspeelt op een nieuwe markt.  Je input is van tel, je verdwijnt niet in de massa 
maar start in een klein bedrijf met 8 vaste collega’s.  Iedere dag staat iets anders op het programma, afwisseling troef.
Je start met een tijdelijk contract dat kan omgezet worden in een vast contract.

Competenties en algemene vereisten: 

• Een kennis van of interesse voor natuur met specifiek de wereld van wilde dieren
• Vertrouwd zijn met maatwerk in hout. Zowel simpele nestkastjes als grote constructies komen aan bod
• Ervaring met paneelzaag, kettingzaag en andere zagen, frezen, schuurmachines, kolomboren, schaven,…
• Een sterk basisinzicht, kunnen planlezen en oplossingsgericht denken
• Zelfstandig kunnen leveren en plaatsen
• In teamverband werken
• Buiten- en binnenschrijnwerk
• Voor buitenschrijnwerk opdrachten worden vaak zware materialen zoals lange palen en balken gebruikt, dit

maakt fysieke kracht niet onbelangrijk
• Interesse in het vak met een leergierige wil om alle mogelijke faunaproducten te leren kennen
• Aangezien installaties in de hoogte steeds vaker voorvallen is het essentieel geen hoogtevrees te hebben

Takenpakket: 

• Het vervaardigen van grote nestconstructies en kleine nestkasten voor wilde dieren
• Het plaatsen van deze constructies, hiervoor is het handig een basiskennis van de diersoorten te hebben
• Het plaatsen van speeltoestellen uit robiniahout, eik of kastanje
• Het maken van houten kijkhutten, vlonderpaden, steigers, belevingspaden
• Het ecologisch inrichten van vleermuizenkelders, weginfrastructuren, bruggen
• Het opvolgen van bestellingen en inpakken voor verzending
• Ecovery zit nog in de startfase en is een dochterafdeling van standenbouwbedrijf Motion Planet. Het kan dus af en

toe voorvallen dat er ander schrijnwerk zoals interieurwerken, beursstanden moeten gemaakt en geplaatst worden
voor Motion Planet. Het is de bedoeling genoeg invulling te creëren om in de toekomst volledig op Ecovery te
werken

• Naast schrijnwerk komen bij unieke projecten ook andere vaardigheden aan bod, zoals basis metaalbewerking,
schilderwerken, het vlechten van ooievaarsnesten, snoeiwerken, graafwerken,…

Rijbewijs: 

• Rijbewijs B vereist
• Rijbewijs C of CE is een pluspunt
• Attest voor heftruck of ervaring met graafmachines is een pluspunt

Taal:

• Nederlands: Zeer goed
• Frans: Goed

Bij interesse, graag uw cv én motivatiebrief mailen naar jobs@ecovery.be




