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HomeTeam is een vastgoed onderhoudbedrijf voor de zakelijke en particuliere vastgoedmarkt en werkt vanuit 
een franchiseformule met vaste vakmannen en partners. Onze expertise is gericht op het (projectmatig) 
onderhouden van ca. 18.000 woningen en wooncomplexen en het verzorgen van excellente dienstverlening 
aan onze klanten. Met ruim 15 jaar ervaring waarderen onze klanten ons met een 8,2. Onze missie: Wij maken 
onderhoud betaalbaar! In onze ambitie boven in de top 5 van het beste onderhoudsbedrijf van Nederland te 
staan en nieuwe vastgoedeigenaren aan ons te verbinden,  is ter versterking van ons team tijdelijk (van juni tot 
ongeveer september) ruimte voor een  

 

ervaren Werkvoorbereider 
(fulltime, 36 uur per week) 

 
De functie 
In deze veelomvattende spilfunctie is de Werkvoorbereider de verbindende factor tussen Uitvoering en 
Planning. Op administratief en organisatorisch gebied los jij werkinhoudelijke (plannings)problemen op, je 
bewaakt lopende opdrachten en verzorgt de technische coördinatie, waarbij jij kennis op installatietechnisch en 
bouwkundig gebied meebrengt. Je hebt contact met de in- en extern uitvoerende partijen en bent zo nodig in 
staat eenvoudige offertes op te stellen. In deze tijdelijke invulling kan het voorkomen dat jij een paar keer 
wordt benaderd voor achtervangdienst voor de storingswachtdienst.  
Naar verwachting is de periode van deze tijdelijke invulling van juni tot ongeveer september 2017. 
 
Je profiel 
Voor het goed kunnen uitoefenen van deze tijdelijke functie, heb jij een gerichte opleiding op HBO-niveau 
(Installatietechniek of Bouwkunde) aangevuld met VCA en een aantal jaren gerichte werkervaring bij 
bijvoorbeeld een aannemer. Je hebt specifieke kennis op bouwkundig en/of installatietechnisch gebied met 
betrekking tot de onderhoudssector. Jij bent van nature organisatorisch ingesteld en je houdt ervan zaken tot 
een goede oplossing te brengen. Jij bent je bewust van het belang van een goede communicatie en bent 
commercieel ingesteld. Je herkent de vereisten die zowel het ondernemerschap als het realiseren van een 
excellente dienstverlening met zich meebrengen en bent in staat die te vertalen naar de dagelijkse praktijk. 
Accuratesse, stressbestendigheid, verantwoordelijk en flexibiliteit zijn competenties die bij jou passen.  Je bent 
in het bezit van rijbewijs B(E). Een goede taal- en rekenvaardigheid met aantoonbare kennis van onder meer 
Word, Excel en Outlook zijn vanzelfsprekend. 

 
Wij bieden 
De ontwikkeling waarin onze organisatie zich bevindt, vraagt om tijdelijke versterking van het team 
Werkvoorbereiding. De nadruk voor de invulling ligt op continuïteit met veel ruimte voor eigen initiatief in een 
prettige en collegiale sfeer.  
 
Interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Adriaan van Veggel (Hoofd 
Uitvoering en Projecten) per email adriaan.van.veggel@hometeam.nl of per telefoon (0521) 854800 of met 
Sylvia Bosboom, P&O, telefoon (0521) 854800 of (06) 52 49 37 38.  
 
De tijdelijke opdracht wordt zowel in- als extern gelijktijdig uitgezet. Interne kandidaten hebben bij gelijke 
geschiktheid voorrang. 

 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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