Medewerker Service en Onderhoud (40 uur)
Bedrijfsprofiel
Wij zijn een dynamisch en snelgroeiend bedrijf. Vanuit ons kantoor in Sliedrecht verzorgen wij de
professionele huisvesting voor flexwerkers. Ruim 600 woningen worden door ons beheerd en
verhuurd aan werkgevers die huisvesting zoeken voor hun personeel. Het leveren van kwalitatief
hoogwaardige en onzelfstandige woonruimte met maximale privacy heeft bij ons de hoogste
prioriteit. Voor meer informatie over ons bedrijf verwijzen we je naar onze website www.homeflex.nl
Functieprofiel
Voor uitbreiding van ons facilitaire team zijn wij op zoek naar een Medewerker Service en
Onderhoud. Je besteedt het merendeel van de tijd aan onderhoud van woningen en overige panden.
Je werkt zelfstandig vanuit de (onderhouds)planning en kleine technische mankementen los je direct
op. Verantwoordelijkheidsgevoel en oog voor detail zijn daarvoor onmisbare eigenschappen. Een
afwisselende functie waarin geen dag hetzelfde is en je intensief contact hebt met collega’s van het
facilitaire team. Je rapporteert aan de Manager Facilitair en Service. Je bent flexibel en breed
inzetbaar en gaat geen uitdaging uit de weg.
Taken
- Je neemt de meterstanden op in de woningen en geeft deze door aan je collega’s;
- Je zorgt ervoor dat de algemene ruimtes netjes zijn;
- Je voert klein onderhoud uit aan de gebouwen (schilderwerk, lampen vervangen, kleine
timmerwerkzaamheden);
- Je bent het aanspreekpunt voor de huurders op de vloer waarbij het leveren van service erg
belangrijk is;
- Indien nodig overleg je met aannemers en toeleveranciers;
- Op verzoek voer je woning inspecties uit.
Functie-eisen en persoonlijke eigenschappen
- Technisch inzicht;
- Oog voor detail;
- Groot verantwoordelijkheidsgevoel;
- Goede sociale vaardigheden;
- In bezit van rijbewijs B;
- Voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Sollicitatieprocedure
Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en wil jij graag werken bij een snelgroeiend bedrijf dat de
lat graag hoog legt? Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie.
Stuur je cv met motivatiebrief naar w.weggeman@homeflex.nl en beschrijf in jouw motivatiebrief wat
jouw toegevoegde waarde voor HomeFlex is. Heb je vragen naar aanleiding van de vacature, dan kun
je contact opnemen met dhr. W. Weggeman via het telefoonnummer 06-51049619.
Na ontvangst van je sollicitatiebrief ontvang je van ons altijd een reactie. Indien je in aanmerking komt
voor een kennismakingsgesprek nemen wij telefonisch contact met je op. Acquisitie naar aanleiding
van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

