Ben jij een leergierige stagiair techniek die herkenbaar en nabij is?
Wil jij waardevolle kennis en ervaring opdoen bij vakbekwame medewerkers Dagelijks Onderhoud
in een maatschappelijke organisatie? En lijkt het je leuk om samen met 120 betrokken collega’s bij
te dragen aan buurten waar bewoners zich thuis voelen? Dan zoek jij deze gave stageplek!
Dit ga je doen
Je rijdt met één van onze medewerkers Dagelijks Onderhoud mee op de bus. Je bezoekt huurders die
een reparatieverzoek indienden. En ziet hoe de medewerker Dagelijks Onderhoud de onderhoudsen reparatiewerkzaamheden uitvoert. Waar mogelijk kun je assisteren. Je maakt kennis met de
administratiewerkzaamheden die samenhangen met de werkzaamheden. En je ervaart hoe we
klantgericht communiceren met onze huurders. In het magazijn help je mee de materialen voorraad
te controleren en bestellingen te doen. Allemaal wat past bij je opleiding en je persoonlijke wensen
en ambities.
Als stagiair Techniek ben je onderdeel van team Medewerkers Dagelijks Onderhoud, dat bestaat uit
acht medewerkers. Het team valt onder de afdeling Vastgoed. Wanneer je het leuk vindt, kun je ook
een dag meelopen met andere disciplines binnen Woonwaarts. Denk bijvoorbeeld aan een dag met
een Technisch Medewerker, die samen met aannemers klachten van huurders oplost. Of een
Contactbeheerder, waar de reparatieverzoeken binnen komen en de planning voor de Medewerkers
Dagelijks Onderhoud wordt gemaakt.
Dit breng je mee
Je volgt een opleiding Techniek op MBO niveau. Je hebt interesse in minimaal twee vakdisciplines,
zoals timmerwerken, elektrotechniek, installatietechniek of schilderwerken. Je werkt netjes en
zorgvuldig en hebt een klantgerichte instelling. Jij leert van ons en wij leren ook graag van jou.
Dit krijg je van ons
• Begeleiding en reflectiegesprekken om je persoonlijk en vakinhoudelijk te ontwikkelen.
• Inzicht in onze sector en verschillende functies. Zo helpen we je een brede blik te
ontwikkelen en bouw je een netwerk op.
• Een prettige, open en informele werksfeer met betrokken en enthousiaste collega’s.
De praktische zaken
• Heb je vragen over deze stageplek? Neem contact op met Leon Janssen, Medewerker
Dagelijks Onderhoud, of Bas van Daelen, Manager Vastgoed. Je bereikt hen via
telefoonnummer 024 382 01 00.
• Wil je reageren? Stuur dan vandaag nog je motivatiebrief met cv naar Rachelle
Wijnandts, HRM adviseur, hrm@woonwaarts.nl. De vacature staat open tot we de
geschikte kandidaat hebben gevonden, doch uiterlijk tot 29 augustus 2022.
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