Woonpunt zoekt een medewerker Serviceonderhoud
Wie zijn we?
Bij Woonpunt komt 100 jaar ervaring in de volkshuisvesting samen met een uitdagende
toekomstvisie. In onze organisatie werken zo’n 200 enthousiaste medewerkers samen aan de
verhuur en het onderhoud van duizenden sociale huurwoningen. Samen met huurders en andere
partners werkt Woonpunt aan duurzame en leefbare wijken.

Wat ga je doen?
Je voert zelfstandig alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit zoals loodgieters-, timmer- en
metselwerk. Je signaleert bouwkundige tekortkomingen of gebreken. Verder hou je een nauwkeurige
registratie van uren en materialen bij en voer je de administratieve werkzaamheden uit die bij jouw
werk horen. De aansturing van de werkzaamheden vindt plaats met behulp van een geautomatiseerd
planningssysteem, via een mobiel apparaat.

Wie ben je?
Je werkt zelfstandig, maar maakt graag deel uit van een team. Je zet de klant centraal in je denken en
handelen en beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. Daarnaast ben je
gewend om te gaan met andere culturen en leefwijzen en heb je oog voor sociale problemen die bij
onze huurders kunnen spelen. Je voert je werk netjes, zorgvuldig en vakbekwaam uit.

Welke opleiding en ervaring heb je?
Je hebt een technische opleiding afgerond (minimaal op vbo-niveau) en beschikt over een brede
technische kennis en ervaring op het gebied van all-round timmer- en mutatiewerk. Je bent in het
bezit van een rijbewijs (B).

Voor wie werk je?
Zoals iedereen bij Woonpunt werk je voor onze huurders. Zo’n zestienduizend huishoudens in ZuidLimburg die prettig wonen in onze (grotendeels sociale) huurwoningen. Binnen de organisatie maak
je deel uit van team Serviceonderhoud, binnen de afdeling Klant & Onderhoud. Je rapporteert aan
de teamleider Serviceonderhoud.

Wat bieden we?
•
•
•

Een leuke baan in een organisatie die in ontwikkeling is, in een sector die voor uitdagingen staat
Een hecht team met fijne mensen en een prettige open werksfeer
Een goed salaris dat afhankelijk van kennis en ervaring minimaal € 2.052 en maximaal € 2.754
bruto per maand is, op basis van een fulltime dienstverband

•
•
•
•

Eindejaarsuitkering
Persoonlijk opleidingsbudget
Ruimte voor persoonlijke groei
Smartphone

Aanstelling is in eerste instantie voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Meer weten?
Neem voor meer informatie over de inhoud van de functie contact met George Verstraaten,
teamleider Serviceonderhoud: 088 050 60 70 of g.verstraaten@woonpunt.nl. Wil je meer weten over
de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met personeelsadviseur Sandra Zurstrassen: 088 050
60 70 of s.zurstrassen@woonpunt.nl.

Iets voor jou?
Stuur dan vóór 1 juli 2018 je cv en motivatie o.v.v. ‘medewerker Serviceonderhoud’ naar
werken@woonpunt.nl.

