Vacature Service Medewerker Bouw
Vakgebied: Bouwkunde
Locatie: Schiedam
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: MBO
Nummer: 1576175

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Mutatie-onderhoud en groot onderhoud. Dit zijn de krachten en pilaren van deze organisatie. Met welgeteld 800
medewerkers kom jij te werken in één van Nederlands grootste en leukste bedrijven dat zich focust op renovatie &
onderhoud. Daarnaast doen zij ook voor 30% aan nieuwbouwprojecten. Deze organisatie heeft meerdere vestigingen
in Nederland, maar de familiecultuur is nog steeds sterk voelbaar. Dit komt omdat collega's interesse in elkaar tonen,
elkaar kennen en weten wanneer het tijd is voor een dolletje. Feit: de directeur kent letterlijk élke medewerker.
Daarnaast zijn er jaarlijkse uitjes voor al het personeel waarin zelfs aanhang, kids en gepensioneerden welkom zijn!
Ook is er binnen deze organisatie aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Kortom: bij deze opdrachtgever is
uitdaging, plezier én persoonlijke ontwikkeling gegarandeerd!
Functieomschrijving
Ben jij een echte regelaar en houdt je van sociaal contact? Dan is dit wellicht de perfecte functie voor jou! In deze rol
kom je te werken op de afdeling Reparatie & Klein onderhoud. Jouw klant en tevens opdrachtgever zijn
woningcorporaties. Hun huurders (bewoners) hebben renovatie verzoeken in hun woning. Dit kan van alles zijn: een
deur die niet meer op slot gaat, een ruit die ingeslagen is of een lekkende kraan. Aan jou de taak om deze zaken op te
pakken, de juiste mensen in te zetten en ervoor te zorgen dat alles naar behoren geregeld wordt! Telefoneren, snel
schakelen en organiseren omschrijft jouw functie het beste. Wil je er nog meer uithalen? Dat kan, want binnen de
organisatie zijn volop doorgroeimogelijkheden. Ben jij klaar voor deze start? Solliciteer dan snel!
Functie-eisen
Affiniteit met de bouw
Ervaring in een technische omgeving is een pré
Sterke communicatieve en sociale vaardigheden
Energiek en enthousiast
Beschikbaar voor 40 uur in de week
Aanbod
Een mooi salaris o.b.v. jouw kennis en ervaring
Alle ruimte voor professionele én persoonlijke ontwikkeling
Alle ruimte om hard te werken én hard te lachen
De mogelijkheid om gebruik te maken van €500,- scholingsgeld
Een auto van de zaak in overleg

Savithri Faasen
Recruiter Bouw
s.faasen@eminentgroep.nl
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