WIJ ZOEKEN JOU!

Elektricien
36 UUR
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Je gaat dagelijks op pad in jouw compleet uitgeruste bus om uiteenlopende problemen op te lossen in onze panden en zet waar nodig een stapje extra om te zorgen dat onze huurders optimaal
geholpen zijn.
Bij ieder probleem sluit jij snel oorzaken uit en zorg je dat de storing verholpen wordt. Je denkt
daarnaast mee over onze werkwijzen en komt waar mogelijk met verbeteringen.
Verder help je af en toe met wat simpel loodgieterswerk en timmerklussen en werk je aan je eigen
ontwikkeling door opleidingen te volgen.

WIJ BIEDEN

maximaal € 3.135,Een bruto salaris p/m - 36 uur

Diverse mogelijkheden voor
opleiding en professionele
ontwikkeling.

WIE BEN JIJ?
Je hebt een afgeronde elektriciensopleiding
op niveau 3 en hebt 5 à 10 jaar ervaring als
elektricien.
Je hebt een geldige VCA of bent bereid om deze
te halen.

Uitgebreide arbeidsvoorEen fitness abonnement
De caowaarden, zoals individueel
kun je fiscaal laten
woondiensten is op
verrekenen met je
ons van toepassing. loopbaanbudget, pensioenregeling en reiskostenvergoeding.
brutoloon.

Je bent maatschappelijk betrokken en bent
bereid een metertje extra te maken voor je
collega’s en onze bewoners.
Je durft eerlijk te zijn als je mening gevraagd
wordt en bent ook niet bang om ongevraagd
voor jezelf op te komen.

Je levert een actieve en stimulerende bijdrage
aan het werken in teamverband.
Je werkt vanuit onze kernwaarden: huurder
centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.

Je wilt jezelf blijven ontwikkelen en graag meer
leren over vakgebieden waar je weinig tot geen
ervaring mee hebt.

Wij zijn een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de
huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe
waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget.
Onze 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met huurders
en al onze partners. De huurder staat centraal,
we doen het met elkaar en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer
weten over onze organisatie? Bekijk dan
hier onze ondernemingskoers.

Enthousiast?

Vragen?

Laat het ons weten!

Neem contact op.

Reageer vóór 6 april
en voeg je motivatiebrief
en CV toe via deze link.

Patrick Grosbois
Teamleider Onderhoudsdienst
06-51571596

