
Vacature Machinaal Houtbewerker 
 

Voor meer informatie over onze partners/samenwerkende bedrijven bezoek de volgende websites: 
www.gwwhoutimport.nl en www.vandenberghardhout.com. 
Voor meer beeldmateriaal van de eindproducten waar UVO Lopik in bijdraagt vind je op de website: 
www.rethinkwood.nl.  

 

 
 
Bij UVO Lopik leggen wij de eerste hand aan het maken van hardhoutenproducten. Wij 
werken met hardhout met het FSC keurmerk en dragen hierdoor bij aan een duurzame 
houtbewerking en verantwoord bosbeheer.  
Bij UVO Lopik hebben wij een grote opslagcapaciteit voor diverse houtsoorten. De 
houtsoorten komen in planken of balken binnen waarna UVO de eerste bewerkingen 
uitvoert om er een prachtig product van te kunnen maken. Zo bewerken wij het hardhout 
voor o.a. tuinhout,  speeltoestellen, damwanden, gevelbekleding, brug- en loopdekken en 
vloerhout. Zo is het hardhout in het strandpaviljoen in Katwijk, wandelpad, of het Hydepark 
in Doorn bewerkt door de medewerkers van UVO Lopik! Wil jij hier ook een belangrijke 
bijdrage aan leveren? Lees dan verder en solliciteer! 
 
Wij werken in dit proces nauw samen met onze partners en tevens buren GWW Houtimport 
en Van den Berg Hardhout.  
 

Door verschuivingen in de organisatie zijn wij op zoek naar een 

Machinaal Houtbewerker 
 
Welke werkzaamheden voer jij uit?  

- Je stelt zelfstandig de schaafmachines en diverse andere houtbewerkingsmachines in; 
- Je werkt met diverse houtbewerkingsmachines waarmee je diverse hardhoutsoorten gaat 

afkorten, schaven en bewerken; 
- Je voert een kwaliteitsbeoordeling uit van het hout en de gemaakte bewerkingen; 
- Je wordt één met de machine en leert hem uitgebreid te gebruiken.  

 
Wat verwachten wij van jou?  

- Relevante afgeronde MBO opleiding met technische kennis; 
- Ervaring met het werk in de machinale houtbewerking is een pré; 
- Flexibele opstelling, zowel qua werktijden als in werkzaamheden; 
- Goed kunnen samenwerken en communiceren met collega’s. 

 
Wat mag jij verwachten? 

- Mogelijkheid tot een vast dienstverband; 
- Persoonlijke groei en ontwikkelingsmogelijkheden; 
- Salaris conform CAO Houthandel; 
- Elke vrijdag om 15.00 weekend; 
- Ruimte voor eigen inbreng en goede ideeën. Samen met alle medewerkers maken wij ons 

bedrijf! 
 
Wij zoeken jou! 
Herken jij je in bovenstaande functie en spreekt de vacature je aan? Dan zoeken wij jou!  
Wij ontvangen jouw sollicitatie, door middel van een motivatiebrief en cv, graag op het volgende 
emailadres: S.vandrenth@uvolopik.nl. Voor vragen kan je telefonisch contact opnemen met Sico van 
Drenth op 0348-551349. 
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