
Mensen

    Wonen

Leven

Wij zijn in Wassenaar actief 
als verhuurder van ruim 1350 
woningen in de sociale sector.

Als maatschappelijke 
onderneming in de 
volkshuisvesting werken wij 
op diverse terreinen nauw 
samenwerkt met verschillende 
partners.

De komende jaren ontwikkelen 
wij een aantal ambitieuze 
plannen. Er worden weer 
nieuwe woningen gebouwd 
en we verduurzamen ons 
woningbezit.

Als zeer klantgerichte 
organisatie streven wij ernaar 
om de kwaliteit van de door 
ons geboden service op een 
hoog niveau te houden.

Voor de werving en selectie 
houden we ons aan de NVP-
sollicitatiecode.

Acquisitie: nee, we werven 
écht zelf

Voor de afdeling Vastgoed zijn wij op zoek naar een:

Allround vakman
Accent op loodgieterswerk

Voor 36 uur (of 32 uur) per week

Zoek je een leuke onderhoudsfunctie in een klein team, waarbij je veel ruimte hebt 
voor eigen initiatief en veel contact hebt met bewoners? Lees dan verder!

De afdeling Vastgoed bestaat uit 5 mensen, die verantwoordelijk zijn voor het 
uitstekend onderhouden en verduurzamen van ons woningbezit. De afdeling heeft 
twee allround vakmannen.
 
Functieprofiel
De vakman die wij zoeken verricht dagelijks onderhoudswerk bij de huurders 
thuis. Het werk bestaat voor de helft uit loodgieterswerk. Je ‘levert’ de reparaties 
op aan de huurder en laat de plaats van de werkzaamheden veilig en schoon 
achter. 

Verder verricht je kleine herstelwerkzaamheden. Natuurlijk signaleer je ook zaken 
die je tegenkomt. Voor bewoners ben je een toegankelijk aanspreekpunt voor 
vragen over onderhoud. 

Functie-eisen
Je hebt ruim VMBO werk- en denkniveau en goede sociale vaardigheden. Je kunt 
goed zelfstandig werken en samenwerken. Je weet van aanpakken en neemt eigen 
initiatief. Klantvriendelijkheid staat hoog in het vaandel en we scoren hier erg 
goed op. We zoeken dus een communicatief sterke, klantvriendelijke collega!

Wij bieden
Een veelzijdige functie in een enthousiast team bij een kleine kerngezonde 
corporatie. Wij bieden schaal F van de cao-woondiensten (max. € 3.489,- bij 36 uur 
werken). We bieden een jaarcontract, dat bij goed functioneren wordt omgezet in 
een vast contract.

De sollicitatieprocedure
De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 14 juli 2022, een eventueel 
tweede gesprek dinsdagmiddag 19 juli.

Jouw reactie
Wij zien jouw reactie graag uiterlijk maandag 11 juli aanstaande tegemoet. 

Je kunt je sollicitatie mailen naar Guido Dekker, onze externe 
personeelsadviseur: g.dekker@mensenwerk-advies.nl. Voor meer informatie 
kun je hem bellen op telefoonnummer: 06 482 79 607. 
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