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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 vanuit een excellente dienstverlening aan onze 
klanten. Met ruim 16 jaar ervaring waarderen onze klanten ons met een 8. Onze missie: Wij maken onderhoud 
betaalbaar! Ter versterking van ons team is er ruimte voor  

 

Allround vakmannen  
regio Zwolle - Amersfoort 

(fulltime, 36 uur per week) 
 
De functie 
Als allround vakman richt jij je op mutatieonderhoud, kleinschalige renovaties en reparatieverzoeken. In deze 
heel zelfstandige functie met volop ruimte voor het organiseren van de werkzaamheden heb je regelmatig 
contacten met de opdrachtgevers en eindgebruikers. De planning van de werkzaamheden gebeurt vanuit de 
organisatie, waarbij wordt gewerkt met een tablet en een mobiele telefoon. Storings- en weekenddiensten zijn 
zo nodig onderdeel van de functie. 
 
Het werkgebied 
HomeTeam verzorgt haar werkzaamheden samen met haar franchisenemers en partners in met name het 
werkgebied in de lijn boven de A1. Vanuit het kantoor in Steenwijk is er ruimte om het werkgebied tussen 
Zwolle en Amersfoort verder te ondersteunen.  
  
Je profiel 
Voor het goed kunnen uitoefenen van deze functie heb jij een gerichte vakopleiding (LBO/MBO 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. Je 
houdt ervan zaken te organiseren en tot een goede oplossing te brengen. Je hebt graag contact met de klanten 
en vindt een goede communicatie hierin belangrijk. Woorden als stressbestendigheid, verantwoordelijk en 
flexibiliteit passen bij jou. Je bent in het bezit van rijbewijs B(E) en kunt omgaan met een computer/tablet. 

 
Wij bieden 
HomeTeam hanteert de CAO Woondiensten en kent daarin een 36-urige werkweek. Werk je voor een periode 
liever wat meer uren, is dat ook goed bespreekbaar. Bij de invulling is veel ruimte voor eigen initiatief in een 
prettige en collegiale sfeer. Wij bieden volop mogelijkheden voor verdere scholing en training,    
 
Interesse? 
Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Adriaan van Veggel (Hoofd 
Uitvoering) op 06 52 63 56 86 of met Sylvia Bosboom (P&O) op (0521) 854800 of 06 52 49 37 38. Je reactie met 
CV kan naar sylvia.bosboom@hometeam.nl  
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