GOED REPARATIEWERK VEREIST ECHT VAKMANSCHAP!

Stukadoor
36 UUR
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Je bent een echte pionier als eerste stukadoor binnen het onderhoudsteam van Bo-Ex.
Je weet wat je nodig hebt voor je werk en dient als rots in de branding voor nieuwe
(jonge) stukadoors die na jou binnenkomen.
Je gaat precisieklussen uitvoeren en bent onze eerste hulp bij stukwerk-ongelukken.
Lekkages, gaten in het stuk-werk of simpelweg een muurtje doen voor de nieuwe keuken? Jij doet het goed, snel en maakt graag een praatje met onze huurders.
Verder help je af en toe met wat allround werkzaamheden, bijvoorbeeld met een schilderklusje, 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 stukadoorsopleiding en
hebt 5 à 10 jaar ervaring als stukador.
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 zelfstandig en vindt kwaliteit het allerbelangrijkste

Je levert een actieve en stimulerende bijdrage
aan het werken in teamverband.

Je gaat vriendelijk en geduldig om met onze
bewoners én eventuele jonge collega’s en zorgt
dat onze nieuwe stukadoors in een warm bad
binnenkomen.

Je durft eerlijk te zijn als je mening gevraagd
wordt en bent ook niet bang om ongevraagd
voor jezelf op te komen.

Je bent maatschappelijk betrokken en bent
bereid een metertje extra te maken voor je
collega’s en onze bewoners.

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.

Je werkt vanuit onze kernwaarden: huurder
centraal, saamhorigheid en verantwoordelijkheid geven en nemen.

Enthousiast?

Vragen?

Laat het ons weten!

Neem contact op.

Reageer vóór 20 april
en voeg je motivatiebrief
en CV toe via deze link.

Patrick Grosbois
Teamleider Onderhoudsdienst
06-51571596

