Beveland Wonen biedt kansen!
Wil je werken voor de nieuwste woningcorporatie van Zeeland met meer dan 11.000 woningen en ruim
120 collega’s? Dan is dit je kans. Het team van Beveland Wonen is ruim een jaar geleden gestart en er
is plaats voor een nieuwe collega met een frisse blik! Voor onze Interne Aannemerij zijn wij op zoek
naar een enthousiaste en vakkundige fulltime

Allround vakman/-vrouw
m/v/x (36 uur per week)
Wat ga je doen?
De afdeling Vastgoedbeheer-Interne Aannemerij is een afdeling waar je met samen met je collega’s
direct zorg draagt voor het onderhoud aan ons woningbestand. De allround vakman/-vrouw is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op meerdere vakgebieden
(metselen, timmeren, tegelen etc.). De allround vakman/-vrouw is verantwoordelijk voor de realisatie
van werkbonnen. Naast de realisatie van de werkbonnen zorgt de allround vakman/-vrouw voor het
scannen van verbruikte materialen om de voorraad bij te houden. Daarnaast ben je als allround
vakman/-vrouw de ogen en oren van onze organisatie omdat je bij veel huurders over de vloer komt.
Vakmanschap, initiatief nemen en samenwerken zijn zeer belangrijk op deze afdeling.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•

•

Een afgeronde VMBO bouwkunde of soortgelijke opleiding;
Minimale opleiding LBO-4 / MBO-2;
Ervaring in de (nieuw)bouw of onderhoud van minimaal 5 jaar;
Basiskennis van ICT / Mobiele telefonie;
Vakbekwaam zijn met het onderhoud aan water- en elektra installaties en energiebesparende
maatregelen;
Ervaring met het zelf plannen van je werk is een pré;
Actieve houding met eventuele (bij)scholing;
Graag omgaan met mensen en een sociale instelling.

Wat bieden we je?
•
•
•

Een werkomgeving waar samenwerken met vertrouwen centraal staat;
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Woondiensten. De functie is ingeschaald in schaal E
(fulltime € 2.366,- tot € 2.969,- bruto per maand). Inschaling is afhankelijk van opleiding, kennis
en ervaring;
Beveland Wonen heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden met een prima
pensioenregeling en een persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget.

Is je interesse gewekt?
Ben jij die gedreven persoon die vol enthousiasme deze uitdaging met beide handen aanpakt?
Reageer dan met je motivatie (eventueel filmpje) en CV vóór 8 februari 2021 naar
werken@bevelandwonen.nl Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met
Tom Smits, Uitvoerder via telefoonnummer: 0113-377043.
Check ons filmpje https://youtu.be/jWbfvbXHpFQ en kom alles te weten.
-

Het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag is onderdeel van de procedure.
Note: voor werving- en selectiebureaus: wij werven onze kandidaten zelf.
Contact opnemen n.a.v. deze vacature is dus niet nodig.

