
 

  

AANNEMINGSBEDRIJF WIT WOGNUM B.V. 1 

 

 

Vacature: 

Servicemedewerker Bouw 

 

Standplaats: Wognum 

Dienstverband: fulltime (parttime bespreekbaar)   

 

Servicemedewerker Bouw 
Wij zijn per direct op zoek naar een creatieve duizendpoot (een echte alleskunner) die het leuk vindt om 

storingen op te lossen, woningen op te knappen en in staat is preventief onderhoud uit te voeren. 

 

Wat verwachten wij 
Als Servicemedewerker Bouw heb je twee rechterhanden en ben je in staat om vrijwel alle voorkomende 

storingen zelfstandig op te lossen zoals: het vervangen van een deurslot of stopcontact, het repareren van een 

lekkende dakgoot of klemmende deur. Maar ook voor het sausen van een wandje of plafond draai je je hand 

niet om. 

 

Naast het uitvoeren van klein onderhoud vind je het ook leuk om woningen in zijn geheel op te knappen bij een 

huurderswissel, preventief onderhoud en keuken-, badkamer- of toiletrenovaties uit te voeren in bewoonde of 

onbewoonde staat. In deze functie kom je veel bij mensen thuis en is het belangrijk dat je goed met mensen 

om kunt gaan en je afspraken nakomt. Zorgen voor een hoge klanttevredenheid is dan ook een belangrijk 

onderdeel van je werk.  

 

Wat bieden wij: 
 Een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Bouw CAO 

 Afwisselend werk in de regio 

 Een goed pensioen 

 Een verzuimbonusregeling 

 Deelname aan onze winstdelingsregeling 

 Fulltime werk (parttime bespreekbaar) 

 Doorgroei mogelijkheden 

 Diverse opleidings-/scholingsmogelijkheden 

 Een informele werksfeer in een enthousiast familiebedrijf 

 Actieve personeelsvereniging, georganiseerde uitjes inclusief VrijMiBo  

 En (heel belangrijk……) leuke collega’s! 

 

Wit Wognum 
Ben je benieuwd naar ons 110 jaar oude familiebedrijf en de projecten die wij in de regio uitvoeren? Kom dan 

langs voor een kopje koffie of kijk op onze website: www.witwognum.nl. 

 

Solliciteren 

Als je interesse hebt in deze baan of een vraag hebt over deze vacature neem dan contact op per email: 

sollicitaties@witwognum.nl of per telefoon: 0229-572877. 

 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

 

http://www.witwognum.nl/

