Stukadoor
(36 uur per week)
Sta je dagelijks in de file?
Wil je veelal zelfstandig aan de slag?
Wil je een 36-urige werkweek (4 dagen x 9 uur)?
Of ben je nu ZZP-er en wil je geen ‘administratieve rompslomp’ meer?
Dan kan dit jouw baan worden!
Wij zijn, ter uitbreiding, op zoek naar een stukadoor. Ons werkgebied betreft uitsluitend de regio
West-Friesland. Dus je hebt geen last (meer) van files. Je voert zelfstandig stukadoorswerk uit. Dit
houdt in het voorbereiden van ondergronden, het aanbrengen van raap- en afwerklagen en het glad
afwerken van wanden en plafonds. Je informeert onze bewoners over de uitvoering van
werkzaamheden en bespreekt de tijdplanning.
Wat breng je mee?
Een afgeronde opleiding stukadoren of je werkt al minimaal twee jaar als stukadoor. Ook ben je in
voorkomende gevallen inzetbaar voor verschillende klussen op het gebied van onderhoudswerk aan
woningen, zoals timmerwerk, installatiewerk en elektra. Maar voor het overgrote deel werk je als
stukadoor.
Wij bieden je
• Een uitdagende baan in West-Friesland, prettige collega’s en een positieve werksfeer.
• Een salaris tussen de € 2.628 tot € 3.127 (schaal E CAO Woondiensten). Werk je al bij een
woningcorporatie dan is het salaris max. € 3.239 bruto per maand.
• Een werkweek van 4 dagen x 9 uur.
• Mogelijkheid tot het kopen van 4 weken extra verlof.
• Vakgerichte cursussen en een persoonlijk ontwikkelingsbudget van € 900 per jaar.
• Een eigen werkbus inclusief gereedschap met kwalitatief hoogwaardige producten en materialen.
• Werkkleding, werkschoenen en PBM's.
Informatie & sollicitatie
Meer informatie? Bel of app met Ruud op den Kelder (assistent afdelingshoofd Onderhoud)
tel. 06 21 89 58 83 (maandag t/m donderdag tussen 07.30 en 16.00 uur).
Enthousiast? Stuur uiterlijk 10 juli je motivatie en CV naar sollicitatie@dewoonschakel.nl.
Het kennismakingsgesprek is 12 juli vanaf 17.00 uur. Kan je dan niet? Laat het ons weten, spreken we
een andere datum/tijd af.
Onze organisatie
De Woonschakel is een sociale verhuurder met bijna 6.000 huurwoningen in West-Friesland. Onze
kantoren zijn gevestigd in Medemblik, Bovenkarspel en Obdam. Bij ons werken 80 medewerkers,
waarvan 30 medewerkers inclusief 1 stukadoor in het onderhoud/renovatie. Wij houden ons bezig
met de verhuur, bouw en onderhoud van betaalbare huurwoningen.

