
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn op zoek naar een  
 

ALLROUND MEDEWERKER HOUTZAGERIJ 
32 – 40 uur 

 
Wat ga je doen? 
Je houdt je bezig met alle werkzaamheden die het verzagen van rondhout met zich meebrengt:  

- Het logistieke gedeelte op de zagerij; van het aanvoeren en controleren van het rondhout tot 
aan de zaagmachine tot en met het op voorraad zetten van het gezaagde hout in de 
verschillende kwaliteiten en afmetingen.  

- Het zagen zelf, het zodanig bedienen van de zaagmachine dat de gewenste afmetingen en 
overige delen zo optimaal mogelijk uit het rondhout komen.  

 
Over ons 
Stichting Twickel is een particuliere organisatie voor het beheer van landgoederen in Overijssel, 
Gelderland, Zuid-Holland en Duitsland, waaronder landgoed Twickel bij Delden. In totaal bedragen 
de bezittingen 6.500 hectare grond en daarmee is de stichting de grootste particuliere landeigenaar 
van Nederland. De opdracht is dit erfgoed in stand te houden. Natuur, cultuur-historie en gezond 
financieel beheer staan daarbij centraal, met oog 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 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. 

 
Wie zoeken wij?  
Je bent iemand die graag met zijn handen werkt, je weet van aanpakken en je weet mensen te 
motiveren en enthousiast te maken en houden.   
Verder zie je het als een uitdaging om samen met ons de kwaliteit van onze houtzagerij hoog te 
houden, met als doel mooie producten en tevreden klanten.  
 
Je beschikt over een MBO werk- en denkniveau en hebt meerdere jaren ervaring opgedaan in een 
relevante functie binnen een aanverwante werkomgeving. Aantoonbare affiniteit met hout en bouw 
is dan ook een absolute vereiste.   
 
Mooi meegenomen is het als je: 

- Zaagkennis en -ervaring meebrengt  
- Beschikt over een zaagdiploma  
- Beschikt over een geldig heftruckcertificaat  

 
Wat bieden wij?  
Kwaliteit is bij Houtzagerij Twickel leidend; dit geeft je de mogelijkheid om te werken met mooie 
materialen, met als doel kwalitatief goede producten af te kunnen leveren bij onze klanten. Het 



betreft een afwisselende baan binnen een unieke werkomgeving, met een enthousiaste groep 
collega’s.  
 
De functie is fulltime, waarbij we starten met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met de intentie tot 
een vast dienstverband. De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 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.  
 


