Wij zijn opzoek naar:

Medewerker Technische Dienst
30 uren per week
Wie zijn wij?
SMO Verdihuis zet zich in
voor kwetsbare volwassenen,
jongeren en gezinnen die de
grip op hun leven kwijt zijn
met (tijdelijke) dakloosheid tot
gevolg.
We bieden opvang en
woonbegeleiding in de eigen
omgeving of in een woning van
ons. Er wordt herstelgerichte,
integrale zorg geboden op gebied
van huisvesting, financiën,
dagbesteding, sociale contacten,
psychische en lichamelijke
gezondheid, zingeving en
praktisch functioneren.
Er werken ruim 120
medewerkers, samen bedienen
we ongeveer 1000 cliënten per
jaar.

Wat ga je doen?

Wat verwachten wij?

Wat bieden wij?

Je onderhoudt samen met je collega’s
van de technische dienst de gebouwen en
het inventaris van SMO Verdihuis.
Je repareert dingen die kapot zijn en
voert algemene onderhouds- en tuintaken
uit. Samen met je collega’s van de
technische dienst, de begeleiders en de
cliënten zorg je voor een optimaal woon-,
werk- en leefklimaat, zodanig dat
iedereen gebruik kan maken van de
voorzieningen.

een VMBO werk- en denkniveau;

Dienstverband
In eersten instantie voor bepaalde tijd.

Hoofdtaken:
-Gebouwen, terrein en inventaris
onderhouden en repareren, zodanig dat
medewerkers en cliënten van de
organisatie op een veilige wijze van de
gebouwen en overige voorzieningen
gebruik kunnen maken;
-Beschadigingen en vernielingen
signaleren en repareren;
-Materiaal en gereedschap beheren en
onderhouden, zodanig dat voldoende
materiaal en gereedschap in goede staat
aanwezig is;
-Interne activiteiten (bijvoorbeeld interne
verhuizingen) zodanig verrichten dat de
werkzaamheden in de organisatie zo goed
mogelijk doorgang kunnen vinden.
Administratieve zaken zijn correct
afgehandeld;
-Deelnemen aan werkoverleg.

technisch inzicht;
kennis van de richtlijnen ten aanzien van
veiligheid en hygiëne;
affiniteit met materiaal, machines en
apparatuur;
sociale vaardigheden voor correct gedrag
in persoonlijke contacten (affiniteit met
de omgang met cliënten);
zelfstandig in het uitvoeren van
opgedragen werkzaamheden binnen
gestelde richtlijnen;
Schilderervaring is een pré

Werktijden
Doordeweeks binnen kantoortijden.
Incidenteel kan gevraagd worden in de
avonduren werkzaamheden te verrichten.
Voorwaarden
De functie is ingeschaald volgens de CAO
Sociaal Werk, schaal 3 (min. € 1.855,- en
max. € 2.470,- per maand vanaf 1 juli
2020 min. € 1.915,- en max. € 2.550,per maand).
Procedure
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Saskia Bogaerts
0412-636251. Stuur je cv voorzien van
een motivatie naar P&O info@verdihuis.nl
Je kunt tot uiterlijk 21 juni 2020
reageren.

Omdat wij een bijdrage willen leveren aan
het vergroten van de arbeidsparticipatie
van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, nodigen wij met name
kandidaten uit de Social Return doelgroep
uit om te reageren.

