
 

 

Vacature  

TEAMLEIDER en ONDERHOUDSCHILDERS 

Helder Vastgoed Schilderwerken 

 

TEAMLEIDER: 
 
Wat ga je doen? 
 
De functie van Teamleider is een leuke uitdagende functie, waarbij je verantwoordelijk bent voor het 
reilen en zeilen binnen je team. Je weet als ervaren Teamleider hoe je een team aanstuurt en hoe je 
medewerkers motiveert en stimuleert om een mooi resultaat af te leveren en werkt afwisselend op 
verschillende projecten in de kop van Noord-Holland. Daarnaast heb je een echte spilfunctie en 
communiceer je probleemloos met zowel bewoners als met je projectleider en de medewerkers in je 
ploeg. Ook ben je digitaal vaardig genoeg om wekelijks de projectadministratie bij te houden. Denk je 
niet in problemen maar in mogelijkheden, kun je goed zelfstandig werken, ben je een echte 
teamplayer en neem je initiatief? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Vacature details: 

Locatie: Den Helder en omstreken 

Type: 37,5 uur (fulltime) 

Niveau: 3-Gezel-Schilder en/of minimaal 5 jaar ervaring in de functie van Teamleider 
 
Salaris: 2750 – 3650 euro per 4 weken (CAO-functieschaal 6) 
 

• Volgen van opleidingen  

• Arbeidsvoorwaarden volgens CAO 

• Reiskostenvergoeding 

• Overige emolumenten; Bedrijfstelefoon/laptop/tablet en evt. bedrijfsauto. Winstdeling over 
gewerkte dagen. Gratificaties bij jubilea, pensionering e.d. Jaarlijks individuele loonsverhogingen 
naar aanleiding van de beoordelingen iedere twee jaar een automatische verhoging (als je nog 
niet aan de top van je functiegroep zit). Brilvergoeding. WGA-hiaatverzekering Collectieve 
zorgverzekering en vergoeding aanvullende verzekering fysio en vergoeding sportschool. 

• Een informele sfeer en een leuk team 
 

 
ONDERHOUDSCHILDERS:  
 

Wat ga je doen: 
 
Als Onderhoudsschilder werk je samen met je team om zo met elkaar tot een mooi resultaat te komen. 



Daarnaast ben je een echte teamplayer en communiceer je probleemloos met zowel bewoners als 
met de collega’s in je ploeg. Heb je liefde voor het schildersvak en ben je klachtgericht? Dan zijn wij 
op zoek naar jou! 

 

Vacature details: 

Locatie: Den Helder en omstreken 

Type: 37,5 uur (fulltime) 

Niveau: 2-Schilder en/of minimaal 5 jaar ervaring in de functie van Onderhoudsschilder 
 
Salaris: 2430 – 3200 euro = 4-weeksloon (CAO functieschalen 4 t/m 5) 
 

• Volgen van opleidingen  

• Arbeidsvoorwaarden volgens CAO (Schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf) 

• Reiskostenvergoeding conform CAO  

• Overige emolumenten; Winstdeling over gewerkte dagen. Gratificaties bij jubilea, pensionering 
e.d. Jaarlijks individuele loonsverhogingen naar aanleiding van de beoordelingen iedere twee jaar 
een automatische verhoging (als je nog niet aan de top van je functiegroep zit). Brilvergoeding. 
WGA-hiaatverzekering Collectieve zorgverzekering en vergoeding aanvullende verzekering fysio 
en vergoeding sportschool. 

• Een informele sfeer en een leuk team 

 
 
Wie zijn wij:  
 
Helder Vastgoed Schilderwerken is opgericht in 2002 en verzorgt schilderwerk, beglazing en 
gevelonderhoud aan vastgoed. De B.V. is een dochter van de houdermaatschappij Helder Vastgoed  
B.V. Eigenaar is Woningstichting Den Helder.  
Ons werkgebied bevindt zich vooral in de Noordkop (van Noord-Holland). Wij zijn een betrouwbare 
partner in het onderhouden en verduurzamen van vastgoed en hebben veel kennis en ervaring met 
vastgoedonderhoud. Onze medewerkers zijn resultaatgericht. Kwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid 
zitten in het DNA van onze organisatie en teamwork staat bij ons voorop.  
Door middel van een resultaatgerichte aanpak proberen wij een langdurige relatie met opdrachtgevers 
op te bouwen. De kennis en ervaring opgedaan bij de Woningstichting Den Helder brengen wij ook bij 
andere opdrachtgevers in praktijk. De werkzaamheden voeren we uit met gemotiveerde en 
competentiegerichte medewerkers.  

Wanneer je enthousiast bent geworden over deze functie en je herkent jezelf in bovenstaand profiel, 
mail dan z.s.m.  je CV en motivatie naar mekkel@hvsw.nl. Mocht je vragen hebben en aanvullende 
info willen dan kun je bellen naar P. Wiering: 06-51187518. 
 

- Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en ongewenste e-mails 
zullen wij ook niet in behandeling nemen - 

 

mailto:mekkel@hvsw.nl

