Werken in de omgeving waar je woont en ben je op zoek naar een vaste
baan in de bouw? Kom dan bij ons werken!
Vastgoed Onderhoud Centrale (VOC) is per direct op zoek naar een:

Allround timmerman (36 uur)
Utrecht

Vastgoed Onderhoud Centrale B.V. (VOC) is op zoek naar een allround timmerman (36 uur
per week) in Utrecht.
De functie
Als allround timmerman voer je zelfstandig service- en onderhoudswerkzaamheden uit,
binnen de gestelde tijds- en kwaliteitsnormen.
Wij vragen
Wij zoeken iemand met een passend vakdiploma (niveau 3). Je hebt ervaring in bouwkundig
serviceonderhoud en timmerwerk. Je bent ook in staat tot het verrichten van andere
disciplines (loodgieterswerk). Je hebt veel contact met huurders, waarvoor het belangrijk is
dat je beschikt over goede contactuele eigenschappen, kortom: je bent sociaal vaardig!
Verder ben je flexibel in de omgang, elke dag is anders. Je krijgt de beschikking over een
eigen servicewagen waardoor het noodzakelijk is in het bezit te zijn van een rijbewijs. Je
woont maximaal 30 km van onze vestiging Utrecht.
Wij bieden
De functie is per direct vacant voor 36 uur per week en is ingeschaald in schaal D. Het salaris
bedraagt maximaal € 2.865,- bruto per maand.
Wil jij aan de slag als allround timmerman?
Wij ontvangen je motivatiebrief en CV graag per email: personeelszaken@voc-onderhoud.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met de heer Frits van
Dusschoten, vestigingsmanager, op telefoonnummer 030-2634949. Voor vragen over de
procedure kun je terecht bij E. Kolff, afdeling P&O op telefoonnummer 030-2634921.
Over de organisatie
VOC is een modern onderhoudsbedrijf dat reparaties en verbeteringen uitvoert aan woningen
van woningcorporatie Portaal. Vakwerk met een hoge interne kwaliteitsnorm, waarbij veel
aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van onze medewerkers. VOC is 100% dochter
van woningcorporatie Portaal. Momenteel heeft VOC circa 275 medewerkers in dienst,
verdeeld over vier vestigingen: Amersfoort, Utrecht, Nijmegen en Oegstgeest.

