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Hypsos bedenkt, ontwerpt en voert (internationale) projecten uit, o.a. voor beurzen, musea en retail. Op het 

gebied van interieur realiseren we kantoorinrichting, displays, museuminrichting, brand experiences en 

winkelinrichting. Op het gebied van interieurbouw richt Hypsos brand experiences in, musea, kantoren en 

thuisbioscopen en geluidsstudios.  

 

Wij zoeken momenteel een: 

 

Bouwkundig timmerman / afbouw monteur 

 

Functieomschrijving:  

Als afbouwer ben jij werkzaam in een klein team dat thuisbioscopen en geluidsstudios gaat plaatsen bij 

particulieren of bedrijven. De werkzaamheden omvatten het hele traject, van begin tot eindoplevering. Over het 

algemeen bestaat dit team uit 2 tot 3 personen. Samen met de voorman/ploegleider bereid je vanaf 

werktekeningen je project voor in onze werkplaats in Soesterberg (zoals bv het maken van dempers & kozijnen 

ed). Nadat je de producten goed hebt verpakt en verzameld, zorg je samen dat de vrachtwagen wordt geladen 

en daarna ga jij met je team op pad. Op locatie ga je met je team speciale geluidsisolerende vloer-, wand- en 

plafondsystemen monteren. De bouw van de projecten wordt opgedeeld in een ruwbouwfase (plaatsen van 

vloer, wand en plafond systemen) en een afbouwfase met werkzaamheden waaronder de montage van 

afwerken, meubels, akoestiek etc. Deze fase omvat het ook afwerk werkzaamheden aan wanden en plafonds 

zoals het dichtsmeren van naden, kitwerk, behang  en schilderwerk, vloerafwerking zoals bv tapijt en laminaat.  

Het werk wordt in sommige gevallen zonder tussenpozen uitgevoerd om de bouwperiode/overlast voor de klant 

zo kort mogelijk te houden. Je bent steeds werkzaam op verschillende projecten. Het uitvoeren van simpele 

electro/installatie werkzaamheden, of het  coördineren van deze werkzaamheden op locatie met 

onderaannemers hoort er ook bij. Het kan bij sommige projecten voorkomen dat je vanwege de afstand enige 

dagen van huis bent. 

Functie eisen 

• Je heb een opleiding bouwkundig timmerman (vmbo bouw/timmer) met ervaring in de afbouw, je kunt 

vanaf werktekeningen werken. 

• Liefst heb je al je rijbewijs en je VCA diploma 

• Enige ervaring met interieurbouw is een pre 

• Je bent gemotiveerd en leergierig en kan kwaliteitsgericht denken. Je ziet je werk liggen en snapt wat 

er moeten gebeuren! Je bent precies, werkt netjes en houdt steeds je werkplek opgeruimd 

• Als visitekaartje van dit bedrijf straal je professionaliteit uit. Je bent pas klaar als de klant tevreden is 

 

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Overige arbeidsvoorwaarden volgens CAO Standbouw. 

 

Solliciteren: 

CV toesturen - Als je solliciteert, stuur dan een korte brief in gewoon Nederlands over wie je bent en waarom je 

bij Hypsos wilt komen werken. Stuur je brief, foto en CV naar Ingrid Schat, info@hypsos.com.  

 

Op onze website vind je voorbeelden van projecten die wij bedenken, ontwerpen en maken.  

 

Liever eerst langskomen? Als je denkt geschikt te zijn en je bent oprecht geïnteresseerd, mag je ook spontaan 

bij ons langskomen voor een rondleiding door ons bedrijf en uitleg over de functie. 
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