
Jouw afdeling

Je werkt in het team Uitvoering, dat voor het merendeel  

bestaat uit allround vaklieden zoals jij. Dit team houdt zich  

bezig met het goed, efficiënt en klantgericht uitvoeren van  

reparatieverzoeken, mutatieonderhoud en overig onderhoud.

Wonen naar je zin

De behoeften en zelfs de dromen van de bewoner, vormen de 

basis van onze dienstverlening. De honderddertig medewerkers  

zetten zich in voor goede woningen en een prettige woon- 

omgeving. We werken vanuit de kernwaarden: klantgericht, 

maatschappelijk betrokken, resultaatgericht en creatief. 

Je taken en werkzaamheden

Je bent zelfstandig met je bus op pad en voert reparatiewerk-

zaamheden en klein onderhoud uit bij onze huurders. Denk 

daarbij aan timmerwerk en installatiewerk, maar ook aan bij-

voorbeeld stukadoor- en tegelwerk. Je bent verantwoordelijk 

voor de kwaliteit en het resultaat van je werk. Je plant zelf 

werkzaamheden in en wordt ook door collega’s ingepland. Al 

het materiaal dat je nodig hebt, bestel je digitaal via telefoon 

of tablet. Ook vervolgafspraken plan je zelf op deze manier in.  

Je reageert alert op vragen, klachten en verzoeken van bewo-

ners. Je geeft advies waar dat nodig is en geeft signalen aan 

collega’s door. Je doet ook licht administratief werk zoals het 

bijhouden van de werkopdrachten en gebruik materiaal. Ook 

draai je één week per 4 weken bereikbaarheidsdienst.

Ben jij een 
vakman en kun 
je goed met 
mensen omgaan?

Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zoeken een: 

Allround vakman (36 uur)



Wij 

•  bieden je een 36-urige werkweek.

•  De cao Woondiensten is van toepassing en salaris-

schaal D, met min. € 2.270 en max. € 2.714 bruto per 

maand. Als je in de afgelopen 6 maanden bij een cor-

poratie hebt gewerkt is het max. € 2.837.

•  investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers 

en bieden daarom ook goede studiefaciliteiten aan. 

•  bieden je vaste werktijden.

Je aanstelling is voor de duur van één jaar, met de intentie 

je daarna een contract voor onbepaalde tijd te bieden. 

Jij   

•  hebt een vmbo (vakgerichte) opleiding / opleiding 

allround vakman of vergelijkbaar werk- en denkniveau.

•  bent in het bezit van een rijbewijs B en je hebt bij voor-

keur ook rijbewijs E. 

•  hebt de cursus VCA met goed gevolg afgesloten of bent 

bereid die te volgen. 

•  hebt affiniteit met ICT middelen zoals computers,  

mobiele telefoons en PDA’s. 

•  bent communicatief vaardig, klantvriendelijk en hebt  

een servicegerichte en dienstverlenende instelling. 

• bent je representatief en stressbestendig.

Heb je belangstelling?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen 

met Gerard de Nooij, hoofd van de afdeling Uitvoering,  

tel. 0318 - 695 657. Meer informatie over Woonstede vind 

je op www.woonstede.nl/vacatures. Daar kun je  lezen over 

onze arbeidsvoorwaarden en andere informatie over de or-

ganisatie zoals interviews en organisatiedocumenten. Mail 

je motivatie en curriculum vitae naar: hr@woonstede.nl. Een 

praktijktoets kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


