Wie is Het Gooi en Omstreken?
We zijn een middelgrote woningcorporatie en beheren en verhuren circa 7200 woningen in ’t
Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Met zo’n 65 medewerkers maken we ons sterk om goede,
betaalbare en energiezuinige woningen te bieden aan mensen met een bescheiden inkomen of
kwetsbare positie. De vraag naar sociale huurwoningen is groot. Onze ambitie is dan ook om de
komende jaren meer sociale huurwoningen toe te voegen aan ons werkgebied.
Onze omgeving verandert volop, er komen veel uitdagingen op ons af en dat heeft invloed op ons
werk. Dat maakt werken bij ons afwisselend, boeiend en soms onvoorspelbaar.
Op onze Servicedienst, onderdeel van de afdeling Vastgoed, komen de serviceverzoeken van
huurders binnen. Bijvoorbeeld het repareren van een verstopte riolering, een lekke kraan of een
kapotte schakelaar. Onze Planners verdelen deze werkzaamheden onder onze vaklieden of
besteden deze uit aan gecontracteerde bedrijven. Om deze serviceverzoeken uit te voeren
zoeken wij:

Allround vakman
met specialisatie loodgieterswerk (36 uur per week)
Functie
Als Allround vakman ga je zelfstandig op pad met een volledig uitgeruste servicebus. Je voert
reparatie- en servicewerkzaamheden uit bij huurders thuis. Het gaat hierbij om timmer-, schilder-,
metsel-, kleine stukadoors- en tegelwerkzaamheden en installatie- en loodgieterswerk. Tevens
verricht je eenvoudige inspectie- en advieswerkzaamheden. Je koppelt de reistijden, werktijden
en materiaalverbruik digitaal terug middels een App op je smartphone. Je zorgt voor het in goede
staat houden van gereedschap en machines en je beheert de voorraad in je bedrijfswagen.
Daarnaast heb je oog voor ons bezit en signaleer je binnen de organisatie technische of sociale
onvolkomenheden.
We vragen
Een representatieve en flexibele collega met een afgeronde technische opleiding op VMBO-niveau, bij
voorkeur richting installatietechniek of als loodgieter, aangevuld met basis VCA en VOP (NEN 3140).
Je hebt enkele jaren ervaring als loodgieter of in een soortgelijke functie en beschikt over rijbewijs B. Je
levert graag kwaliteit en bent klantgericht, toont initiatief en kunt goed samenwerken. Je staat open voor
vernieuwing en levert graag een bijdrage aan het optimaliseren van de werkzaamheden en de verbetering
van de klantgerichtheid. Tot slot ben je woonachtig in en bekend met de werkomgeving van Het Gooi en
Omstreken.
We bieden
Een afwisselende functie in een collegiaal en sterk team dat veel waarde hecht aan kwaliteit van
dienstverlening. Het Gooi en Omstreken heeft goede arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO
Woondiensten. Er wordt geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling zodat je nu, maar ook later de
uitdaging vindt die je zoekt. Je hebt uitzicht op een vaste aanstelling en je krijgt een goed salaris
(tussen de € 2.412,- en de € 2.941,- bruto per maand).
Interesse?
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en wil je graag bij ons komen werken? Dan nodigen we
je van harte uit om te solliciteren. Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met Rob Steur,
manager Vastgoed, op 035-672 66 99. Mail je gemotiveerde brief met CV dan naar: P&O@gooienom.nl.

