Aannemingsmij. B.V. Intersell is een middelgrote aannemer, actief in A’dam, t Gooi en omstreken. Met
een team van zo'n 90 vaste medewerkers voeren we opdrachten uit voor; woningcorporaties,
vastgoedbeheerders, particulieren en overige opdrachtgevers.
In hoofdzaak houden wij ons bezig met renovatie-, transformatie-, en onderhoudsprojecten en voeren wij
voor diverse woningcorporaties mutatie- en klachtenonderhoud uit. Bovendien vindt op beperkte schaal
nieuwbouw van (luxe) woningen en onroerend goed plaats.
Naast de bouwactiviteiten beschikken wij over een kleine doch goed geoutilleerde timmerfabriek alwaar we
voornamelijk naar eigen behoefte diverse onderdelen als kozijnen, ramen, trappen, kasten e.d. produceren.
Voor onze organisatie, tbv met name t Gooi en Amsterdam, zijn wij op korte termijn op zoek naar:

TIMMERMAN SERVICE EN
MUTATIEONDERHOUD
Vind je het leuk om problemen op te lossen voor bewoners? Zo ja dan is dit wat voor jou.

Je werkt klantvriendelijk, netjes en zelfstandig. Opdrachten komen binnen op de tablet en dan moet je de
opdrachten zelfstandig oplossen. Het probleem opzoeken en met de juiste materialen het probleem
verhelpen. Problemen verhelpen als een klemmende deur, kapotte sloten, loszittende tegels, loszittend
stucwerk, lekkende kraan en kapot schakelmateriaal. We zijn constant bezig om onze dienstverlening te
verbeteren daar horen ook opleidingen voor jou als vakman bij.
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die:
-Relevante werkervaring hebben en dit aan kunnen tonen.
-Representatief voor Intersell op kunnen treden.
-Voornamelijk zelfstandig alsook in teamverband kunnen werken.
-In t bezit zijn van rijbewijs B (E).
-In t bezit zijn van het VCA diploma.
-Per direct zijn in te zetten.
-In genoemde regio’s woonachtig zijn.
Arbeidsvoorwaarden:
Wij bieden een goed salaris e.e.a. afgestemd op ervaring en leeftijd.
Daarnaast bieden wij een plezierige werkkring met een no nonsens beleid.
Interesse?
Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Mail je sollicitatiebrief voorzien van CV t.a.v. de heer H.K.J.
Kemphorst naar info@bvintersell.nl
Wij wijzen u erop dat dit de enige mogelijkheid is om te solliciteren. Telefonische sollicitaties wijzen wij van
de hand.

Kijk voor meer informatie op www.bvintersell.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

