WIJ ZOEKEN JOU!

Allround Vakman
36 UUR

Je bent het gezicht van onze service richting onze huurders, want je
spreekt ze veel tijdens jouw dagelijks repa-raties. Je bent goed in timmerwerk, kunt simpel elektrowerk afhandelen en vindt het leuk om even een
praatje te maken tijdens je werk. Jij zet die extra stap om onze huurders
optimaal te helpen.

WAT GA JE DOEN?
Je gaat dagelijks in jouw compleet uitgeruste bus op pad om uiteenlopende problemen op te lossen
in onze panden. Een lekkende syphon, een raam dat niet dicht gaat, een nieuwe wandcontactdoos
installeren: allemaal zaken die jij in een handomdraai oplost.
Zit een bewoner zonder elektra, of sluit zijn deur slecht? Dan kom jij in actie. Omdat je meestal
reparaties uitvoert die een uurtje of 2 duren, zie je dagelijks veel van onze huurders.
Verder help je ons door:
• Een goede administratie van je werkzaamheden bij te houden.
• Aan je eigen ontwikkeling te werken door opleidingen te volgen.

WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

maximaal € 3.036,Een bruto maandsalaris van minimaal € 2.551,en maximaal € 3.036,- (schaal E) voor
nieuwkomers in de sector en € 3.175,voor kandidaten die al werkzaam zijn in de
sector op basis van 36 uur.

Geen storingsdiensten.
Je bent ’s avonds altijd thuis.
Vakanties boeken
wanneer jij wil. Je zit niet vast
aan de bouwvak.

JOUW TEAM
Samen uit, samen thuis. Als wij om half 6 naar huis
willen rijden, maar een van onze collega’s heeft
hulp nodig, dan gaan wij helpen. Gewoon omdat
we weten dat ze dat ook voor ons zouden doen. Je
krijgt bij Bo-Ex ook alle ruimte om te blijven leren.
Sterker nog: jouw nieuwe leidinggevende Patrick
doet niets liever dan jou inschrijven voor een opleiding. Samen bepalen we jouw doelen en we helpen
je om jouw ambities waar te maken.

Een persoonlijk
Een koffievergoeding om
opleidingsbudget van
een hier en daar een goeie
€ 900,- per jaar zodat je
bak koffie te halen. En een
gereedschapsvergoeding om opleidingen kunt volgen
die jou beter maken in
kapot handgereedschap te
je werk.
vervangen.

Een bedrijfsfitnessregeling
en een vitaliteitsbudget.

JIJ BENT

Daarbij wil je graag meer leren over vak-gebieden
waar je weinig tot geen ervaring mee hebt.

Handig. Dat is wel het allerbelangrijkste. Je hebt al
jaren een schroevendraaier in je handen en je weet
bij 9 van de 10 problemen direct hoe ze opgelost
moeten worden. Je bent vriendelijk, representatief
en zorgt dat onze bewoners altijd met een glimlach
achterblijven als je weggaat.
Je durft eerlijk te zijn als je mening gevraagd wordt
en bent ook niet bang om ongevraagd voor jezelf op
te komen.

Ook zien we graag het volgende op jouw cv:
5 á 10 jaar ervaring als Onderhoudsmedewerker binnen servicebranche (aannemer, woningcorporatie).

Bo-Ex. Thuis in Utrecht
Bo-Ex. heeft hart voor de huurders van onze 9.000 woningen. Wij begrijpen
als geen ander 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. En binnenkort ook samen met jou.
We werken nauw samen met andere corporaties en zo zorgen wij dat we
binnen Utrecht het beste resultaat kunnen boeken. Jouw werkgebied houdt
niet op bij de muren van Bo-Ex, want alleen
dankzij onze samenwer-kingsverbanden
kunnen wij in heel Utrecht het beste
‘thuisgevoel’ creëren voor onze huurders.

Een opleiding als Servicemedewerker Gebouwen,
al is jaren ervaring als klusjesman ook goed.
Een geldige VCA of bereidheid om deze te halen.

Interesse?

Wil je iets meer weten
over de functie
of over Bo-Ex?

Ben jij de Allround Vakman
die wij zoeken? Reageer via
deze link. en voeg je motiva- Neem dan contact op met
tiebrief en CV toe. Wanneer
Ron van den Heuvel
we enthousiast worden van
(Manager Vastgoed) via
jouw cv en motivatie, nemen06-20369157 of met
we direct contact met je op.

Marilou Marchal
(HR-adviseur) 06-51571792.

