
  
 

Taken en verantwoordelijkheden 

Ben jij technisch en sociaal sterk? Steek jij graag je handen uit de mouwen en zie jij 
uitdaging in elke onderhoudsklus in een woning? Dan is deze functie iets voor jou! 

? Kom dan stage lopen bij Woonmeij! Als medewerker onderhoudsdienst ben je 
verantwoordelijk voor de niet planmatige 
onderhoudswerkzaamheden bij onze bewoners thuis, 
zoals een lekkende kraan en het repareren van hang- 
en sluitwerk. Je beantwoordt vragen van bewoners en 
hebt een belangrijke signaleringsfunctie als het gaat 
om sociale problemen die je tijdens je werk bij 
bewoners tegen kunt komen. Soms is een luisterend 
oor al genoeg. 
 
Wat vragen wij?  
Je bent technisch, kwaliteitsgericht, flexibel, integer en 
beschikt over goede sociale vaardigheden. Je hebt 
kennis van en ervaring met elektra- en/of 
loodgieterswerkzaamheden. Daarnaast pas je binnen 
onze kernwaarden: betrouwbaar, respect, klant 
centraal en verantwoordelijkheid.  
 
Wat bieden wij?  
Woonmeij biedt een afwisselende en uitdagende 
functie in een prettige werkomgeving, waarin jij echt 
wat kunt betekenen voor onze huurders. Er is ruimte 
voor eigen initiatieven en een opleidingsbudget om te 
kunnen blijven ontwikkelen. Je wordt voor een jaar 
aangesteld, met zicht op een vaste aanstelling bij goed 
functioneren. De functie is gewaardeerd conform cao 
Woondiensten. Het salaris is marktconform en 
afhankelijk van ervaring en opleiding.  
 
 
 
 

Medewerker Onderhoudsdienst 
32 - 36 uur  

 

Bedrijfsprofiel 
Woonmeij stelt zich ten doel voldoende, duurzame 
en betaalbare woningen aan te bieden aan huurders 
en woningzoekenden die niet zelf in eigen 
woonbehoeften kunnen voorzien. Wij zetten ons in 
om ruim 5.200 huishoudens in de gemeenten 
Meierijstad en Sint-Michielsgestel veilig, prettig en 
energiezuinig te laten wonen. 
 
Woonmeij heeft 64 medewerkers. Samenwerken, 
persoonlijke ontwikkeling en een goede werksfeer 
vinden wij belangrijk. Tevredenheid bij de 
werknemers zien we als stimulator voor de 
klanttevredenheid. Verantwoordelijkheid bij de 
teams is hierbij een belangrijke pijler. 
 

 
 
 
 
 

Procedure 
 
Ben je enthousiast over deze functie? 
Stuur dan uiterlijk 31 december 2022 je cv en 
motivatie naar vacatures@woonmeij.nl. 
 
Het aanleveren van een VOG verklaring maakt 
onderdeel uit van de procedure. 
 
Voor meer informatie over de vacature kun je 
contact opnemen met Ellis van den Heuvel, 
adviseur HRM via (073) 544 06 54. 
 

• Je bent verantwoordelijk voor allerlei voorkomende 
onderhoudswerkzaamheden in en rondom onze sociale 
huurwoningen 

• Je signaleert technische mankementen en 
onvolkomenheden in het onderhoud aan de woningen 

• Je voert allerlei onderhoudsklussen uit in en om de 
woning 

• Je bent de ogen en oren in de wijk op het gebied van 
leefbaarheid en signaleert problemen ‘achter de 
voordeur’ en zet deze informatie door binnen de 
organisatie 

• Je registreert tijdsbesteding en verbruikte materialen 

• Je draagt bij aan het op orde houden van magazijn, 
werkplaats en bedrijfswagen. 

 
 


