Het zijn spannende tijden maar de werkzaamheden van
Vastgoed Onderhoud Centrale B.V. gaan gewoon door!

Heb jij twee rechterhanden en ben je op zoek naar een baan met
perspectief en wil je werkzaam zijn dichtbij huis?

Kom dan bij ons werken!
Vastgoed Onderhoud Centrale (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.

VOC is per direct op zoek naar een

allround loodgieter (36 uur)
Utrecht
Wat ga je doen?
Als allround loodgieter ben jij het visitekaartje van Portaal en van VOC. Je komt bij de
huurders thuis en gaat zelfstandig aan de slag met klachten-, service- en mutatieonderhoud.
Je voert de werkzaamheden uit binnen de gestelde tijds- en kwaliteitsnormen. Grotere
klussen doe je samen met een collega. Je krijgt uiteraard een servicewagen en gereedschap
ter beschikking. Je houdt je collega’s van de planning op de hoogte van de voortgang en zet
eventuele vervolgacties uit.
.
Wie zoeken we?
Wij zoeken een klantgerichte loodgieter met oog voor kwaliteit. Jouw servicegerichte
instelling, jouw drive om een planning te halen en bovenal jouw oog voor kwaliteit maken het
verschil. Je bent een aanpakker en gaat pas naar huis als de klant tevreden is.
Je hebt een passend vakdiploma en/of ervaring in het werk. Je hebt veel contact met
huurders, dus je beschikt over goede contactuele eigenschappen en bent sociaal vaardig.
Verder ben je flexibel in de omgang, elke dag is anders.
Je krijgt de beschikking over een eigen servicewagen, het is dus belangrijk dat je in het bezit
bent 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.
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
-

Je krijgt de beschikking over je eigen servicewagen

-

Deelname aan een bonusregeling

-

Vitaliteitsvergoeding

-

Eindejaarsgratificatie

-

Maandelijkse gereedschap- en lunchvergoeding

-

Loopbaanbudget etc.

Wil jij aan de slag als allround loodgieter?
Wij ontvangen je motivatiebrief en CV graag per email: personeelszaken@voc-onderhoud.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Arjan Varwijk
(vestigingsmanager) op telefoonnummer 06-12205168.

