
Dakdekker (lood- en zinkwerken) 
Over de functie 

Heb je ervaring in het vak? Werk je graag met je handen? Heb je geen last van hoogtevrees? Neem 
dan snel contact op, want wij zijn op zoek naar jou! 

Als dakdekker moet je geen hoogtevrees hebben en overweg kunnen met machines en verschillende 
gereedschappen. De werkzaamheden die je gaat verrichten zijn heel divers: van onderhoud -, 
reparatie - en verwijderen van oude en/of kapotte daken tot het aanleggen van vele verschillende 
soorten dakbedekking. Van Pannendak tot de aanleg van groendaken. Deze werkzaamheden voer je 
uit met jouw net zo ervaren collega's. 

• Je overige werkzaamheden zijn als volgt: 
• Je kunt werken met lood, koper en zink;  
• Aanleggen van verschillende soorten dakbedekking, zoals kunststof en bitumen; 
• Soldeer-, timmer en metselwerkzaamheden. 
• Ook het uitvoeren van kleine reparaties en onderhoud werkzaamheden aan goten en HWA 

behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van ons bedrijf. 

Wat zoeken we? 

Als dakdekker in deze functie: 

• Beschik je over MBO (minimaal niveau 2) niveau   
• Beschik je over werkervaring (minimaal 1 jaar) 
• Ben je leergierig naar de nieuwste technieken in het vak 
• Beschik je over ‘probleem oplossend vermogen’ 
• Werk je graag samen met collega’s en een voorman 
• Ben je fulltime beschikbaar 
• Ben je in het bezit van een geldig rijbewijs B (+E) en VCA diploma 

Wat bieden we? 

• Informele werksfeer 
• Beloning conform CAO Klein metaal 
• 24 vakantiedagen o.b.v. fulltime dienstverband 
• 8% vakantiegeld 
• ATV-uren volgens CAO Klein metaal 
• Een bedrijfsauto met gereedschap wordt beschikbaar gesteld 

Bedrijfsprofiel opdrachtgever 

P.H. Frauenfelder® bestaat inmiddels 75 jaar(!); wij zijn het loodgieters-, installatie- en 
dakdekkersbedrijf in de regio Haaglanden. Binnen ons bedrijf werken inmiddels ruim zestig bevlogen 
medewerkers aan uiteenlopende projecten in kantoren, overheidsgebouwen, zorgcentra, winkels én 
bij particulieren thuis. Het investeren in werknemers is van groot belang voor onze organisatie om zo 
de vertrouwde service en kwaliteit te kunnen blijven leveren. Je krijgt voldoende ruimte om je 
(verder) te ontwikkelen en bieden we voldoende doorgroeimogelijkheden. De werksfeer binnen het 
bedrijf wordt als prettig ervaren en een fijne omgeving om in te werken. 


