
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meewerkend voorman productie Houtzagerij Twickel 
(32-40 uur) 

 
 

Houtzagerij Twickel maakt onderdeel uit van Stichting Twickel. Stichting Twickel is een particuliere 
organisatie voor het beheer van landgoederen in Overijssel, Gelderland, Drenthe, Zuid-Holland en 
Duitsland. Het meest bekende landgoed betreft het landgoed Twickel bij Delden. In totaal bedragen 
de bezittingen 6.800 hectare grond en daarmee is de Stichting de grootste particuliere landeigenaar 
van Nederland.  
 
Onze opdracht is dit erfgoed in stand te houden. Natuur, cultuurhistorie en gezond financieel beheer 
staan daarbij centraal, waarbij we oog hebben voor de belangen van landbouw en recreatie.  
 
Ongeveer 50 medewerkers zetten zich iedere dag in voor het behoud van Twickel. De dagelijkse 
leiding berust bij de rentmeester van Twickel. De organisatie is opgebouwd uit verschillende 
afdelingen. Een daarvan is de Houtzagerij Twickel waar zeven medewerkers onder leiding van de 
bedrijfsleider van de houtzagerij werkzaam zijn.  
 
De houtzagerij levert kwaliteitsproducten aan bedrijven en particulieren, dit varieert van constructie- 
en gevelhout voor aannemers tot houten vloeren en tafels voor particulieren. 
 
 
Wat ga je doen? 
Als meewerkend voorman werk je mee in de productie en draag je zorg voor een optimaal en veilig 
productieproces. Het afstemmen van de planning, de inzet van de medewerkers en het behalen van 
de productiedoelen valt onder jouw verantwoordelijkheid. Je hebt affiniteit met hout en techniek en 
bij voorkeur met het verzagen van rondhout. 
 
 
Wie zoeken wij?  
Je bent iemand die graag met zijn handen werkt, je weet van aanpakken en werkt graag in 
teamverband. Leidinggeven gaat je van nature goed af. Tevreden klanten en medewerkers, dat is 
waarvoor jij je sterk maakt. Je beschikt over een MBO-/HBO werk- en denkniveau en hebt meerdere 
jaren ervaring opgedaan in een relevante functie binnen een aanverwante werkomgeving. 
Aantoonbare affiniteit met hout en/of bouw is dan ook een absolute vereiste.   
 
Het is mooi meegenomen als je: 

• Zaagkennis en -ervaring meebrengt  

• Beschikt over een zaagdiploma  

• Beschikt over een geldig heftruckcertificaat  
 



Wat bieden wij?  
Het betreft een afwisselende baan binnen een unieke werkomgeving en een enthousiaste groep 
collega’s. We starten met een tijdelijke arbeidsovereenkomst met de intentie om na een jaar over te 
gaan naar een vast dienstverband. De hoogte van het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring 
en zal tussen € 2.714,46 en € 3.428,02 bedragen. We bieden je goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden, conform de Raam-cao Bos en Natuur, ondernemingsdeel Natuurmonumenten.   
 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arnout de Lenne, Bedrijfsleider Houtzagerij, tel 
074-3762181. Jouw motivatiebrief en CV kun je sturen naar sollicitatie@twickel.org.  
 


