/// VAC AT U R E

ERVAREN SERVICEMONTEUR
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.
Elke werkdag van een Accuraat Vastgoedonderhoud
Ervaren werkvoorbereider is anders:
De werkvoorbereider werkt zelfstandig, je komt bij
verschillende mensen of in leegstaande woningen
over de vloer en werkvoorbereidingen zijn gevarieerd.
De werkvoorbereider maakt deel uit van een team en

In het streven naar hoge klanttevredenheid worden
werkvoorbereider uitgerust met:
• Hoogwaardige materialen en gereedschap voor een
goede technische opname
• Kwaliteit middelen voor geautomatiseerde planning
en administratie
• Professionelen outfit voor repressieve vertegenwoordiging van Accuraat Vastgoedonderhoud
bij de klant
Wat vraagt Accuraat Vastgoedonderhoud?
• Ervaring met klein onderhoud aan hang– en
sluitwerk en raam en deur techniek
• Pas maken en afhangen van deuren
• Deurdranger technieken
• Reparatie / herstel werkzaamheden van
inbraakschade van houten deuren en of kozijnen
• Technische vaardigheden en een dienstverlenende
instelling
• Netjes en vriendelijk overkomen bij bewoners
en handig in digitale administratie

werkt samen met collega-monteurs onder aansturing van
een voorman. Planning van werkzaamheden gebeurt
op het hoofdkantoor in Lijnden en dagelijks aansturing
vindt geautomatiseerd plaats.

Wat biedt Accuraat Vastgoedonderhoud
Ben je geschikt voor de job, geef je blijk van passie
voor hang– en sluitwerk en raam en deur techniek en
pas je in ons team, dan biedt Accuraat Vastgoedonder-

Telefonisch of via face-time staat de werkvoorbereider

houd je een vaste aanstelling, goed salaris en per jaar

in contact met vaste collega’s planning of inkoop op

24 vakantie dagen. Deze functie is zowel parttime en

het hoofdkantoor.

fulltime beschikbaar.

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

