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:

Elektricien/loodgieter (36 uur)
Amersfoort
Ben jij een gediplomeerde elektricien die ook in staat is om (eenvoudige) werkzaamheden
aan elektrische installaties te verrichten in de woningen van onze opdrachtgever? Lees dan
verder!
De functie
Als elektricien voer je onderhoudswerkzaamheden uit, binnen de gestelde tijds- en
kwaliteitsnormen, met een zeer sterk accent op onderhoudswerkzaamheden aan elektrische
installaties. Tevens ben je in staat op loodgietersgebied zelfstandig (eenvoudig) service- en
onderhoudswerk uit te voeren of hiervoor verder te leren deze discipline te gaan beheersen.
Wij vragen
Wij zoeken iemand met een passend vakdiploma op het gebied van elektra en voldoende
werkervaring om alle gevraagde werkzaamheden uit te voeren. Ook heb je de juiste
certificaten om aan elektrische installaties te mogen werken en affiniteit met (eenvoudige)
loodgieterswerkzaamheden. Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en bent
flexibel in de omgang. 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 Amersfoort.
Wij bieden
De functie is per direct vacant voor 36 uur per week en is ingeschaald in schaal D/E (indeling
afhankelijk van de vak volwaardigheid). Het salaris van schaal D bedraagt maximaal € 2.865,bruto per maand indien invulling op basis van 1 vakdiscipline volwaardig van toepassing is.
Bij 2 volwaardige vakdisciplines is een hogere functieschaal van toepassing, te weten schaal
E met een maximaal salaris van bruto € 2.969,- per maand.
Wil jij aan de slag als elektricien annex loodgieter?
Wij ontvangen je motivatiebrief en CV per email: personeelszaken@voc-onderhoud.nl. Voor
inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met A. Varwijk, vestigingsmanager, op telefoonnummer 088-7678708. 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.

