Heb jij twee rechterhanden? En vind je het leuk om allerlei verschillende onderhoudsklussen
aan te pakken? Lees dan snel verder!
Ter uitbreiding van ons team facilitaire zaken zoeken wij een

Medewerker Technische Dienst (32 - 36 uur per week)
De functie
Voor deze functie zoeken wij een doortastende collega die het leuk vindt om allerlei verschillende reparatieen onderhoudsklussen uit te voeren. Je hebt verstand van timmerwerkzaamheden, kleinschalig leiding- en
installatiewerk, elektra en het herstellen van schade aan inventaris, meubilair en speeltoestellen.
Je stemt met de locatiemanagers af wat de wensen zijn en je krijgt alle ruimte om het werk naar eigen inzicht
te verrichten. Als het nodig is schakel je een externe partij in voor specialistische werkzaamheden.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Verrichten van reparaties en klein onderhoud aan gebouwen, buitenruimtes en inventaris.
Verhelpen van storingen aan technische installaties en/of inschakelen van een externe servicedienst;
Voorkomende werkzaamheden bij in- en externe verhuizingen.
Onderhouden van de werkplaats en het daar aanwezige materiaal en gereedschap.

Waar kom je te werken?
AKROS is een kinderopvang- en welzijnsorganisatie met hart voor mensen. Binnen AKROS gaan we
informeel met elkaar om, iedereen mag zijn wie hij of zij is. We zijn echte ‘doeners’, met humor, respectvol en
vanuit een positieve drive.
Je maakt deel uit van ons facilitaire team dat bestaat uit vier vaste collega’s. Samen zorgen jullie ervoor dat
onderhoudsvragen van de locaties worden opgelost. Dat doen jullie zelf of als het nodig met inschakelen van
een externe specialist. De meeste locaties bevinden zich in stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam-West.

Zo maak jij het verschil
Je bent ondernemend en vindt het leuk om samen met je collega’s onze locaties up-to-date en aantrekkelijk te
maken voor onze klanten en medewerkers. Je kunt je werk goed organiseren en bent creatief in het vinden
van oplossingen. Met jouw kennis en ervaring weet je diverse reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
kundig en netjes uit te voeren. Je bewaart het overzicht en houdt het hoofd koel bij tijdsdruk of onverwachte
omstandigheden. Verder breng je het volgende mee:
•
•
•
•

MBO Opleiding of minimaal 3 jaar ervaring in de bouw;
Je bent handig en oplossingsgericht;
Je bent bij voorkeur in de gelegenheid om op vrijdagen te werken;
Je woont in de buurt van Amsterdam of je bent bereid naar Amsterdam te reizen.

Ons aanbod
•
•
•
•

Een functie met veel verschillende werkzaamheden;
Een leuk, enthousiast team dat verder wil bouwen aan goed-functionerende en aantrekkelijke locaties;
Aandacht voor jouw eigen ontwikkeling;
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Kinderopvang.

Enthousiast?
Dan ontvangen we graag je CV en motivatie. Deze kun je mailen naar sollicitatie@akros-amsterdam.nl. Heb
je nog vragen, dan beantwoorden we die graag. Voor inhoudelijke vragen over de werkzaamheden kun je
contact opnemen met Tom Michels, Technisch Medewerker via telefoonnummer 06-53334023 en voor andere
vragen met Mirka Naviglio, Medewerker Facilitaire Zaken via telefoonnummer 06-31954740.
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Privacy
Voor de afhandeling van je reactie verwerken wij de volgende gegevens: je cv en je motivatie. De door jou
aan AKROS verstrekte cv en motivatie wordt door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 weken na
het einde van de sollicitatieprocedure.
Voor alle recruiters die meelezen: We begrijpen dat je ons graag wilt helpen met de werving, maar AKROS
kiest ervoor om de werving in eigen hand te houden.
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