
 
 
 

Meewerkend voorman / teamleider voor Smeets Schilderwerken Stein BV 
 

Smeets Schilderwerken Stein BV maakt al decennia lang 
professioneel werk van schilderwerk. Het vakmanschap van 
onze schilders, in combinatie met het gebruik van 
hoogwaardige materialen is onze waarborg voor de belangen 
van de opdrachtgever. Smeets Schilderwerken Stein BV heeft 
een grote verscheidenheid klanten. Bedrijven, gemeentes,  
bouwondernemingen, woningcorporaties, industriële 
bedrijven, alsook VVE’s én particulieren doen geregeld een 
beroep op het vakmanschap van Smeets. Wij gaan veel verder 
dan alleen schilderen, we ontzorgen en werken compleet af. 
Schilderwerk, houtrotherstel en coatings zijn onze 

hoofdactiviteiten, maar door de jaren heen is ons dienstenpakket in de volle breedte uitgebreid zoals brandvertragend 
schilderwerk.  
 
 

Wij op zoek naar een Meewerkend voorman / teamleider 
 
Als meewerkend voorman/teamleider bij Smeets Schilderwerken Stein BV ben jij het eerste aanspreekpunt voor de 
klant. Samen met je team zorg je voor een perfect eindresultaat, waarvoor jij samen met je team verantwoordelijk 
bent. Je zorgt ervoor dat alle werkzaamheden uitgevoerd worden, vanaf werkvoorbereiding tot en met de oplevering 
en nazorg. Daarnaast help je met het opleiden van leerling schilders. Je werkt met ze samen, coacht, stimuleert, 
enthousiasmeert ze en bent een echte teamplayer. 

 
Wat je kunt en wie je bent 
We zijn voor deze leuke, veelzijdige maar ook uitdagende functie op zoek naar een; 
• ervaren meewerkend voorman / teamleider óf  
• allround–schilder met een grote ambitie om de volgende stap in zijn carrière te maken 
• Je hebt een schildersopleiding afgerond, VCA-basis (VOL is een pré) en beheerst het vak 
• Je hebt aantoonbare en relevante werkervaring binnen het schildersvak 
• Je hebt kennis van materialen en alle relevante verftechnieken 
• Kennis van voor- en nacalculaties 
• Geen 8 tot 5 mentaliteit en buiten werktijd bereikbaar voor calamiteiten en vragen van klanten en een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel 
• ‘handen uit de mouwen’ instelling en tegelijkertijd oog voor kwaliteit 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Communicatief vaardig 

 
Wat wij jou bieden 
• Een warm welkom in een informeel en enthousiast team 
• Een uitdagende functie binnen een ambitieus schildersbedrijf 
• De mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen, incl. opleidingsmogelijkheden 
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid met ruimte voor initiatieven en ideeën 
• Werken in zowel een klein team als leiding geven aan een groter team 
• Goede arbeidsvoorwaarden, dito salaris conform CAO en een pensioenregeling 
 
Interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief voorzien van CV naar Ronald Troquet, bedrijfsleider, 
r.troquet@smeetsschilderwerkenstein.nl 
 
Meer informatie 
Wil je meer weten over Smeets Schilderwerken Stein BV, kijk dan op www.smeetsschilderwerkenstein.nl  
Heb je vragen over de vacature, mail dan naar r.troquet@smeetsschilderwerkenstein.nl of bel 046 – 428 8180. 
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