Vakbekwame Onderhoudsschilder
De vakbekwame onderhoudsschilder die wij zoeken heeft ruime ervaring in het onderhouden van
woningen en gebouwen en kan daarnaast goed zelfstandig en nauwkeurig werken.
Taken en verantwoordelijkheden
• Voert de meest voorkomende schilder- en houtsaneringswerkzaamheden uit;
• Vertaalt de opdracht (waaronder het werkschema, werkinstructies, planning,
productinformatie en normen en richtlijnen) naar eigen werkzaamheden;
• Controleert ondergronden en verricht eenvoudige kwaliteitsmetingen en rapporteert hierover
aan de projectbegeleider;
• Brengt beglazingssystemen en wandbekleding aan volgens de geldende normen en richtlijnen;
• Voert herstelwerkzaamheden uit aan ondergronden zoals houtrotreparaties en stucwerk;
• Draagt, door borging van de kwaliteit, zorg voor een optimale klant- en
bewonerstevredenheid;
• Communiceert met klanten en bewoners over o.a. de uitvoeringsplanning en specifieke
bewonersaangelegenheden.
Profiel:
• Kennis en ervaring van schilder- beglazing en houtsaneringswerkzaamheden op mbo-niveau 3;
• Beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden die passend zijn voor de uitoefening
van de functietaken;
• Kennis van Arbo, milieu en veiligheid en deze kunnen toepassen in de praktijk;
• Basis VCA gecertificeerd;
• Kennis hebben van Resultaatgericht Samenwerken RGS;
• Beheersing van de Nederlandse taal.
Wat bieden wij
Van Aarle Vastgoedonderhoud B.V. is een familiebedrijf dat werkzaam is in het werkgebied wat
ligt tussen de steden Breda, Eindhoven en Den Bosch. We ontwikkelen ons sterk van traditioneel /
inspanningsgericht schildersbedrijf naar een resultaatgericht vastgoedonderhoudsbedrijf. Als
vakbekwaam onderhoudsschilder werk je in een team samen aan de realisatie van (RGS)
projecten. Het team wordt aangestuurd door de projectbegeleider. Kenmerk van ons bedrijf is dat
we werken vanuit vertrouwen. Er wordt veel ruimte geboden voor het ontwikkelen van
zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Onze arbeidsvoorwaarden sluiten aan op
de kennis en ervaring in de functie.
Interesse
Ben jij enthousiast over de functie onderhoudsschilder in ons bedrijf, stuur dan je curriculum vitae
begeleid met een motivatie naar onze afdeling HRM, Van Aarle Vastgoedonderhoud B.V., t.a.v.
Mevrouw N. van der Aa, Jules Verneweg 13, 5015 BD in Tilburg of per mail naar
info@vanaarlevastgoedonderhoud.nl. Heb je nog behoeften aan meer informatie over de inhoud
van deze functie en/of de selectieprocedure, neem dan contact op met Nicole van der Aa,
telefoonnummer 013-5442064.

