Werk jij mee aan de meest veilige liften van Nederland?
Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zoeken een ervaren:

Liftmonteur (36 uur)

Onze liftmonteurs én Woonstede hebben in 2019 van het
Liftinstituut, de Safety Award gewonnen. Wil jij ook werken
bij een corporatie die veiligheid en betrouwbaarheid van
liften hoog in het vaandel heeft? Dan is dit jouw kans! Eind
2021 gaat één van onze twee liftmonteurs met pensioen. Voor
een goede overdracht zijn wij op zoek naar een ervaren en
bevlogen liftmonteur

Wie zijn wij?
Woonstede is een woningcorporatie met zo’n 10.000
woningen. We geven ruimte aan creatieve mensen die
initiatieven durven te nemen en die verantwoordelijkheid
willen dragen. De behoeften en zelfs de dromen van de
bewoner, vormen de basis van onze dienstverlening. De
circa honderdveertig medewerkers zetten zich in voor goede
woningen en een prettige woonomgeving. We werken vanuit
de kernwaarden: klantgericht, maatschappelijk betrokken,
resultaatgericht en creatief.

Jouw plek in de dienst Vastgoed
De

afdeling

vastgoedondersteuning

ondersteunt

de

afdelingen Transformatie en Dagelijks Onderhoud. De
dertien medewerkers vormen een enthousiast team dat in
een collegiale sfeer gaat voor kwaliteit. We doen dat met lef,
creativiteit, verantwoordelijkheid en pragmatisme.

Wat je gaat doen?
Als liftmonteur voer je werkzaamheden uit aan veel
uiteenlopende technische installaties, zoals collectieve en
individuele
deuren,

liftinstallaties,

huistelefoons,

toegangscontrolesystemen

en

automatische
videosystemen.

Je voert het onderhoud en de controles uit, houdt een
logboek bij en voert controlelijsten in. Je beheert het (meet)
gereedschap en de voorraad van materialen in je eigen bus

en in het magazijn. In samenspraak met je collega en het

Voor meer informatie over deze functie kun

hoofd stel je een planning op voor het periodiek onderhoud,

je contact opnemen met Richard Colly, hoofd

inspectie en keuring. Je hebt contact met huurders om de

vastgoedondersteuning, tel: 0318 – 695613.

werkzaamheden af te stemmen.
Mail je motivatie en curriculum vitae uiterlijk maan

Heb je belangstelling?

dag 7 december 2020 naar: hr@woonstede.nl

Wij zoeken een leuke collega met een afgeronde MBO-

t.a.v. Richard Colly.

opleiding, aangevuld met de opleiding lifttechniek (SOL,
PBNA). Je bent een ervaren liftmonteur en je bent in het bezit

Op donderdag 10 december a.s. krijg je bericht of

van een rijbewijs. Je beschikt over goede communicatieve

je wordt uitgenodigd voor een kennismakings

vaardigheden en je kunt goed omgaan de computer, met

gesprek op woensdagochtend 16 december a.s.

name Outlook, Word en Excel.
In eerste instantie wordt een jaarcontract geboden, met
nadien de mogelijkheid tot omzetting naar onbepaalde tijd.
De cao woondiensten is van toepassing op de aanstelling.
De functie is ingeschaald in salarisschaal F, met minimaal
€ 2625,- en maximaal € 3.187,-* bruto per maand (afhankelijk
van je werkervaring) op basis van een 36 uur per week.
* Heb je 6 maanden voor de indiensttreding als werknemer of inleenkracht
bij een corporatie gewerkt, dan is het maximum van de schaal € 3.380.

