Functieomschrijving
Ben jij een handige aanpakker met oog voor kwaliteit, heb je technisch inzicht en zoek je graag naar
praktische oplossingen? Solliciteer dan direct!

StaySolutions
Je gaat werken voor de Business Unit QualityStay Support, een onderdeel van StaySolutions, dé
specialist op het gebied van flexibele personeelshuisvesting voor arbeidsmigranten. Met een landelijke
portefeuille biedt StaySolutions altijd een passende oplossing. Vanuit ons motto “Wij regelen het”
brengen wij vraag en aanbod voor (tijdelijk) verblijf van arbeidsmigranten optimaal bij elkaar. Wij zetten
ons 24/7 in om de kwaliteit van de accommodaties te waarborgen, aanbod te realiseren, de
arbeidsmigranten een aangenaam verblijf te bieden en te begeleiden op onze accommodaties. Onze
accommodaties voldoen aan het SNF-keurmerk van Stichting Normering Flexwonen. De bedrijfscultuur
is jong, no-nonsense en dynamisch.

Jouw uitdaging
Een kwalitatieve, veilige en hygiënische woonomgeving voor de (buitenlandse) medewerkers van onze
opdrachtgevers staat voorop en daar lever je als Medewerker Onderhoud een belangrijke bijdrage aan.
Als Medewerker Onderhoud ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van alle taken die te maken
hebben met onderhoud, storingen en reparaties op onze woonlocaties. De werkzaamheden bestaan
onder andere uit het signaleren en rapporteren van toekomstig onderhoud of gebreken en je verricht
klein mutatieonderhoud. Ook ben je verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling en je hebt een
signalerende functie als je bijzondere omstandigheden op de locaties opmerkt. Daarnaast onderhoud
je contact met leveranciers en werk je samen met collega Onderhoudsmedewerkers, Inspecteurs en
Projectleiders. Groot onderhoud aan installaties en bouwkundige constructies wordt uitbesteed aan
gespecialiseerde partijen. Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud in regio Amsterdam.

Dit heb je nodig
•
•
•
•

Je beschikt over technische kennis op het gebied van (klein) onderhoud aan gebouwen, signaleert
defecten op de woonobjecten en draagt oplossingen aan voor onderhoud;
Je bent communicatief vaardig en representatief;
Uiteraard ben je in het bezit van onze kernwaarden: Betrokken, Flexibel, Daadkrachtig, Deskundig
en Verantwoordelijk;
Je bent in het bezit van rijbewijs B en bent bereid om veel op de weg te zitten.

Je verdient het!
Hard werken wordt beloond, daarom kun je rekenen op:
•
•
•
•
•
•

Een dynamische, zelfstandige functie van 40 uur per week;
De mogelijkheid om je te ontwikkelingen middels onze StayAcademy;
Werken in een enthousiast, dynamisch team;
Een marktconform salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring);
25 vakantiedagen per jaar, als je belooft dat je terugkomt;
Reiskostenvergoeding en pensioenregeling;

Solliciteren
Heb je interesse en herken je jezelf in het geschetste profiel? Solliciteer direct met je CV en
motivatiebrief waarom jij de geschikte kandidaat bent en in aanmerking denkt te komen voor deze
functie naar recruitment@staysolutions.nl. Voor vragen over de inhoud van de functie kun je terecht bij
de Afdeling Personeelszaken op 06 - 22 333 888.

