Ben jij de Allround Timmerman die graag in dienst komt of toch liever als ZZP-er werkt en heb jij
aantoonbaar kennis en vaardigheden in het onderhoud van vastgoed? Zie jij het als een uitdaging om
geheel zelfstandig de gebouwen van onze opdrachtgevers te onderhouden? Dan zijn wij op zoek naar
jou!

Allround Timmerman
Locatie: Alkmaar (Noord-Holland)
Over de functie
Het facilitaire bedrijf binnen Bruca Bouw en Onderhoud B.V. faciliteert opdrachtgevers bij diverse
projecten. Dit betreft allerlei voorkomende technische werkzaamheden. De nadruk ligt op
onderhoudsbonnen, planmatig onderhoud alsmede de administratieve afhandeling hiervan.
Je verricht op verzoek door middel van opdrachtbonnen ook reparaties, technisch alsmede planmatig
onderhoud uit.
Taken omvatten:
• Timmerwerkzaamheden;
• Eenvoudige loodgieters- en sanitaire werkzaamheden;
• Eenvoudige elektrawerk;
• algemene overige werkzaamheden die zich aandienen.
Wij vragen:
De geschikte kandidaat voelt zich prima thuis in een dynamische en compacte organisatie en dient
onder meer te voldoen aan de navolgende eisen:
• (bouwkundige) opleiding op MBO niveau;
• doortastend, daadkrachtig, groot verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over een stevige
ruggengraat;
• accuraat;
• je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
• flexibel, geen 7 tot 4 mentaliteit;
• communicatief vaardig;
• nuchtere, no-nonsens mentaliteit;
• ervaring in de bouwwereld (bij voorkeur binnen de aannemerij) is een absolute voorwaarde;
• in bezit van B rijbewijs, BE is een pré;
• goede beheersing van de Nederlandse taal.
Wij bieden:
• een marktconform salaris, passend bij ervaring en opleiding;
• een fulltime positie, 40 uur per week;
• auto compleet met gereedschap;
• werken in een dynamische omgeving.

Ben jij de allround vakman die wij zoeken?
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV per e-mail naar vacature@bruca.nl. Mocht je nog vragen hebben
naar aanleiding van deze vacature, dan kun je ons bereiken op 072-540 37 33.
Over Bruca Bouw en Onderhoud:
Bruca Bouw en Onderhoud B.V. is een dynamische organisatie, gespecialiseerd in totaal onderhoud
en renovatie van vastgoed. Voor meerdere vastgoedbeleggers verricht zij klachten- en mutatie
onderhoud, planmatig onderhoud, renovatiewerkzaamheden en (verbouwings-)projecten.
Bruca Bouw en Onderhoud B.V. staat voor kwaliteit en elke opdracht wordt met de uiterste zorg en
liefde voor het vak uitgevoerd.
Voor meer informatie: www.bruca.nl.

