
Bij Helder Vastgoed Onderhoud BV is
een vacature ontstaan voor de functie van:

FUNCTIEPROFIEL:
• Beschikt over kennis op VMBO-niveau en een ruime praktijkervaring 
• Goede contactuele en sociale vaardigheden
• Is servicegericht en flexibel ingesteld
• In het bezit zijn van een geldig rijbewijs B

TAKENPAKKET:
De allround vakman voert rekening houdend met zijn vakbekwaamheid en opleiding de volgende taken uit:

• Meet materialen uit en tekent materialen af;
• Hangt deuren/ramen op vakbekwame wijze af en vervangt c.q. repareert hang- en sluitwerk;
• Repareert c.q. vervangt kozijnen, systeemwanden, gipsplafonds, balklagen 
• Werkt op hoogte met valbeveiliging aan dakramen, dakpannen, dakgoot constructies, boeidelen,
 dakplaten en kapconstructies 
• Repareert c.q. vervangt keukenblokken, (vlizo)trappen en houten vloeren
• Verricht kleinschalige reparaties aan elektrotechnische en sanitair technische installatieonderdelen
 zoals wandcontactdozen, schakelaars, kranen, afvoeren etc.
• Draagt zorg voor een juiste administratieve afhandeling van zijn gewerkte uren en verbruikte
 materialen via de mobile client 
• Hanteert zijn aangeleverde procedures en werkinstructies in permanente zin tijdens
 zijn werkzaamheden
• Draait mee in het storingsdienst rooster indien hij hiervoor wordt aangewezen

GEBODEN WORDT:
Een goede werksfeer in een klantgericht en professioneel bedrijf, met veel
afwisseling in de werkzaamheden en uitstekende salaris- en arbeids
voorwaarden. Salaris overeenkomstig de CAO Woondiensten schaal D
(bij 36 uur minimaal € 2451,- en maximaal € 3062,- ). Bij een goede
persoonlijke ontwikkeling bestaat de mogelijkheid door te
groeien naar schaal E.

ALLROUND
VAKMAN  M/V

40 uur p/w Standplaats en werkgebied: Den Helder/Callantsoog

Ter voldoening aan de CAO Woondiensten,
stellen wij iedereen die deze functie ambieert,
meent aan onderstaande eisen te voldoen en
bereid is het takenpakket behorende bij deze

functie uit te voeren, in de gelegenheid
te solliciteren.

 

OVERIGE INFORMATIE:
Voor verdere informatie betreffende
de functie kunt u contact opnemen

met de heer M. de Winter,
tel. nr. 06-51619222

Sollicitaties kunt u binnen
8 dagen na verschijning van
deze publicatie richten aan:

Helder Vastgoed BV
Postbus 90, 1780 AB  DEN HELDER

t.a.v. mw. S. van Trierum
personeelszaken

e-mail: svtrierum@wsdh.nl


