/// VAC AT U R E

TIMMERMAN
/ ONDERHOUDSMONTEUR
Accuraat Vastgoedonderhoud is een
familiebedrijf dat klein onderhoud verricht
aan hang– en sluitwerk en raam en deur
techniek voor beheermaatschappijen en
VvE beheer. Inmiddels uitgebreid met 7
enthousiaste medewerkers die dagelijks
aan de slag gaan, om net dat stukje
extra te bieden en oplossingsgericht mee
te denken met onze klanten. Ons motto
is dan ook dat wij pas tevreden zijn als U
dat ook bent. Dit bereiken we door korte,
duidelijke lijnen met vaste contactpersonen.
We komen graag in contact met een zelfstandige,
timmerman / onderhoudsmonteur. Iemand die kundig
is in het vakgebied, het overzicht behoudt en het leuk
vindt om met een brede klantenkring in contact te
komen. Je wordt onderdeel van een klein team en hoort
er dus al snel helemaal bij als vaste waarde.
Als timmerman / onderhoudsmonteur ga je:
• Zelfstandig werkzaamheden verrichten in het
verzorgingsgebied Groot-Amsterdam
• Binnen-, stomp- en afdekdeuren afhangen

Als timmerman / onderhoudsmonteur heb je :
•E
 en voor de functie relevant diploma op (minimaal)
MBO 2 niveau
•E
 rvaring in montage-, afstel- en herstelwerkzaamheden
•K
 ennis van het pas maken en afhangen van deuren en
draai- en kiepramen
•E
 rvaring in het vervangen van sloten en oplossen van
(inbraak)schades
•P
 lezier in je werk en vooral ook in het contact met
klanten en/of bewoners
•H
 et inzicht dat jij HET visitekaartje van ons bedrijf bent
•E
 en flexibele, probleemoplossende, verantwoordelijke
en pro-actieve houding
•G
 oed overzicht over de eigen werkzaamheden en het
tijdsverloop
Taalvaardigheid
Goede beheersing van de Nederlandse taal (woord en
geschrift) en Engelse (woord) taal
Rijbewijs
Vereist: Auto (B)
Als timmerman/onderhoudsmonteur
vastgoedonderhoud krijg je:
• Een prima salaris (indicatie 2.900,-)

• Deuren inmeten en passchaven

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

• Klein schilderwerk t.b.v. deuren en inbraakschades

• Een DAGDIENST-functie in de BUITENDIENST

uitvoeren
• Werkzaamheden verrichten m.b.t. hang- en sluitwerk,
raam- en deurtechniek
• Optreden als verbindende schakel tussen klant
/ bewoner en ons hoofdkantoor
• Werken met een geautomatiseerde planning
• Met een lekker positieve en enthousiaste houding
aan de slag !

• Werktijden van 07:30 tot 16:30(maandag t/m
vrijdag) en GEEN STORINGSDIENST
• Een bedrijfsbus voor de werkuren, representatieve
kleding en topgereedschap
• Afwisselend werk met veel vrijheid en verantwoordelijkheid* Contact met vele nationaliteiten in de
bruisende wereldstad Amsterdam
• DIRECT EEN CONTRACT BIJ DE WERKGEVER

• Accurate verslaglegging voeren binnen het digitale
onderhoudssysteem

Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatie naar mail@accuraatservice.nl
Voor toelichting of aanvullende vragen
kan je contact opnemen met Ron Pennings
of Nicolette Kuiper op T 020 - 400 03 54

