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 Vacature Timmerman Mutatieonderhoud 
 
Oké Groep is een familiebedrijf actief in: Milieutechniek, Vastgoedonderhoud, Installatietechniek, Schoonmaak 
en Calamiteiten dienstverlening. Onze organisatie is volop in beweging en verandert van een traditionele 
dienstverlener naar een organisatie die gespecialiseerde oplossingen biedt.  
 
Ter versterking van ons team van Oké Vastgoedservice zijn wij per direct op zoek naar een Timmerman 
Mutatieonderhoud. Weet jij van aanpakken en ben je iemand die iedere opdracht vol enthousiasme oppakt?  
Lees dan snel verder, want wij zijn op zoek naar een fulltime medewerker! 
 
Werkzaamheden: 

• De woning klaar maken voor de sloper, afdekken en afdoppen leidingwerk; 

• Het maken van koven, het betimmeren van reservoirs e.d.; 

• Eventueel uitvlakken en/of klaarmaken voor de stukadoor; 

• Aanbrengen nieuw tegelwerk wand en vloer (wanden lijmen, vloer in specie); 

• Aanbrengen nieuwe systeemplafonds of wanden; 

• Afkitten tegelwerk; 

• Plaatsen en aansluiten keukens; 

• Afhangen binnendeuren en overige klein timmerwerk; 

• Schoon en opgeruimd achterlaten van de woning. 

Wij: 

• Bouwen samen met jou vooruit aan de toekomst!; 

• Weten dat onze mensen iedere dag het verschil maken en zijn daar trots op; 

• Zijn een gedreven en daadkrachtig bedrijf dat werkt aan toonaangevende objecten in Nederland; 

• Hebben een hecht team van enthousiaste, professionele hardwerkende collega’s; 

• Bieden jou een ‘tweede thuis’, een levendige werkkring én gaan dankbaar met jouw expertise om; 

• Hebben opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers hoog in het vaandel staan; 

• Hebben gegarandeerd de gezelligste vrijdagmiddagborrel van Weesp in ons eigen café. 
 
Functie eisen:  

• Aantal jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie; 

• Een afgeronde opleiding timmerman op MBO niveau; 

• VCA diploma (of bereid deze te halen, die betalen wij dan voor je); 

• Rijbewijs B; 

• Oplossingsgericht kunnen denken; 

• Basis kennis elektra, installatietechniek, stukadoren, tegelen en kitten; 

• Een klant- en servicegerichte instelling; 
 
Wat bieden wij jou: 
Een fulltime job bij Oké Groep! Een gezond bedrijf met oog voor de mens, korte (communicatie)lijnen en een 
goede naam en positie in de markt. Zowel onze sectoren als organisatie laten de laatste en komende jaren een 
sterke groei en ontwikkeling zien, waardoor er ook ruimte is voor jouw eigen persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Die ontwikkeling ondersteunen we dan ook graag.  
 
Onze arbeidsvoorwaarden en salarissen zijn conform de cao Bouw & Infra je krijgt voldoende vakantiedagen om 
een goede balans tussen werk en privé te vinden.  
 
Bij Oké Groep werken we samen en met passie aan een optimale beleving en dat doen we op een respectvolle en 
ter zake kundige manier. Deze kernwaarden zal je terugzien in hoe men met elkaar omgaat en wil gaan; tijdens 
het werk, maar ook tijdens bedrijfsbijeenkomsten, -uitjes e.d.  
 
Heb je vragen over de vacature of wil je een gesprek aanvragen? Mail dan naar: HR@okebv.nl of neem 
telefonische contact met ons op via 020 – 600 73 07 ( optie 1 )  
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