
 

 

 

 

          

        VACATURE 
       

medewerker technische dienst 

                    (M/V) 
                          28-32 uur 
 

Wij bieden een baan met veel variatie: 

* je zorgt samen met je collega’s voor het (preventief) onderhoud en reparaties   

             aan de gebouwen, het terrein en alle technische installaties 

* je creëert een veilige leef-en werkomgeving voor onze bewoners én personeel 

* mogelijkheden voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling 

 

Wij willen graag met je in gesprek als jij: 

* een relevant diploma MBO of vergelijkbaar ervaringsniveau hebt 

* bij voorkeur ervaring hebt in gebouwbeheer (elektrische installaties, warmte-, waterinstallaties) 

* beschikt over vaardigheden in timmer- of installatiewerk 

* graag samen werkt met je collega’s maar ook zelfstandig goed kunt functioneren 

* goed kunt plannen, goed prioriteiten kunt stellen en rapporteren 

* servicegericht bent ingesteld en denkt in oplossingen 

* goed kunt communiceren en bestaande netwerken kunt onderhouden en verder uitbouwen 

* goed met een computer overweg kunt en je nieuwe programma’s snel eigen maakt 

* flexibel bent, niet alleen door de week, maar ook (indien nodig) oproepbaar bent in de avond en het weekend 

*  beschikt over eigen vervoer en woonachtig bent van maximaal een half uur rijden vanaf onze locatie 

 

Wij bieden jou: 

* een baan met veel variatie in een fijne werkomgeving en betrokken collega’s 

* een organisatie met korte lijnen waar je écht iets in te brengen hebt 

* salariëring volgens cao VVT  

* een half jaar contract met de intentie om dit om te zetten in een vast dienstverband 

 

Interesse in deze leuke baan? 
Stuur dan direct je sollicitatie mét CV, graag wel vóór 1 februari 2020 naar Hillie Politiek afd. P&O via de mail naar 

hfpolitiek@interzorggroep.nl.  

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer E.Hamming-Schott, via tel.nr. 06-20598315. 

Ben jij een technisch vakman 

of -vrouw die op zoek is naar 

een afwisselende functie, 

waarbij geen dag hetzelfde 

is?  Ben je uitgekeken op de 

standaard technische klussen 

en lijkt het je leuk om met 

een klein team zorg te 

dragen voor onderhoud en 

reparaties? Dan hebben wij 

een leuke baan voor je in het 

WoonZorgCentrum Foswert! 
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