Groep

Technisch Allround Medewerk(st)er Oké Vastgoedservice B.V.
Oké Groep B.V. is actief in: Schoonmaak, Vastgoedonderhoud en Asbestsanering. Neem de proef
op de som en merk dat het al vanaf het eerste contact meer dan oké voelt!
Wegens wijzigingen in onze organisatie zijn we per direct op zoek naar een gedreven Allround
Technisch Medewerk(st)er bij Oké Vastgoedservice B.V.;

Plaats in de organisatie:

Je komt te werken op de afdeling Vastgoedservice. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het
onderhoud en verbeteren van vastgoed in de breedste zin van het woord. Op dit moment telt deze
afdeling circa 10 personen, die op verschillende disciplines inzetbaar zijn. De Technisch Allround
medewerk(st)er legt verantwoording af bij de projectleider.
Oké Vastgoedservice B.V. is actief op het gebied van:
 Mutatie onderhoud
 Dagelijks onderhoud
 Gevel onderhoud
 Calamiteitendienst
 Ontruimingen van woningen en panden

Taken:

Is verantwoordelijk voor:






Het zelfstandig uitvoeren van reparatie-en onderhoudswerkzaamheden binnen het
mutatieonderhoud en het dagelijks onderhoud;
Het zelfstandig uitvoeren van timmer-, loodgieters-, elektrawerkzaamheden en
slotenservice;
Meedraaien in de 24/7 calamiteitendienst;
Afwisselende werkzaamheden op diverse locaties;
Ondersteuning bieden waar nodig bij onze andere diensten;

Groep

Profiel:
Als Allround Technisch Medewerk(st)er ben je mede verantwoordelijk voor een goed eindresultaat.
Hij/zij werkt nauw samen met het team van Oké Vastgoedservice B.V.
Samenwerken is het motto, met continue verbeteren als uitgangspunt.
Je bent bij Oké Vastgoedservice verantwoordelijk voor je eigen vak ontwikkeling en het verder
ontwikkelen, uitbouwen en innoveren van je eigen specialisatie. Er is voldoende ruimte om nog te
groeien, maar i.v.m. de samenstelling van het team zijn wij niet op zoek naar een
starter/schoolverlater. Enige relevante ervaring is van belang.
Functie eisen:













Je hebt een technische vakopleiding gevolgd (voorkeur Service Medewerker gebouwen of
soort gelijk) ;
Fulltime functie, 40 uur per week beschikbaar;
Geen 9 tot 5 mentaliteit;
Rijbewijs B (E);
Goede communicatieve vaardigheden;
Representatief en prettig in de omgang;
Organisatorisch vermogen en commercieel inzicht;
Een stressbestendige persoonlijkheid;
Enkele jaren relevante ervaring in soortgelijke functie en branche;
Goede beheersing van Nederlandse taal;
Werkt zeer nauwkeurig en zorgvuldig;
Initiatiefrijk en probleemoplossend;

Wat bieden wij jou?
- Een uitdagende, afwisselende baan in een jong dynamisch team;
- Een plezierige, informele werkomgeving, waarin je jezelf persoonlijk en vakinhoudelijk
optimaal kunt ontwikkelen;
- Een goed passend salaris en gunstige arbeidsvoorwaarden;
Denk jij te passen binnen het geschetste profiel, solliciteer dan direct. Stuur je CV en motovatiebrief
naar onze afdeling P&O op emailadres hr@okebv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

