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Wij zijn op zoek naar een: 

 

HUISMEESTER MET TECHNISCH INZICHT (ca. 36-40 uur p/wk) 
 

Functieomschrijving 

Door de groei van ons bedrijf zijn wij zoekende naar een nieuwe “Huismeester” met technisch inzicht. 
 

Je zult als huismeester flexibel worden ingezet bij diverse opdrachtgevers. Door jouw kennis en kunde ben je 

in staat zelf klachten en herstelwerkzaamheden te verhelpen en daardoor oplossingsgericht ingesteld. 

 

Naast zelfstandigheid en vakmanschap zijn goede sociaal communicatieve vaardigheden, creativiteit dan ook 

cruciaal in het kader van de uitstraling behorende bij deze functie en onze organisatie. Proactieve mentaliteit 

en houding is daarnaast een belangrijke vereiste. 

 

Functieprofiel 

o Je hebt brede ervaring op het gebied van klein service- en onderhoudswerk 

o Je bent instaat klein herstelwerk aan o.a. sloten/H&S/water- en afvoerleidingen/electra etc. te 

verrichten; 

o Je kunt in noodsituaties improviseren en rustig blijven om tot een passende (tijdelijke) oplossing te 

komen; 

o Je bent instaat derden (onderhoudspartijen, aannemers, schoonmakers, etc.) aansturen en 

controleren; 

o Je werkt gedisciplineerd aan de noodzakelijke eigen administratie; 

o Je maakt vanzelfsprekend dagelijks het werk af ook als dit soms extra inzet/tijd vraagt; 

o Je bent bereid ook buiten de reguliere werktijden als eerste aanspreekpunt (nood) storingen op te 

lossen; 

o Je beschikt over de benodigde (afgeronde) min. Mbo-opleiding en aantoonbare werkervaring; 

o Je beschikt over goede communicatieve vaardigheiden, kunt proactief, geordend en net werken; 

o Je hebt oog voor orde en veiligheid in en om gebouwen; 

o Je hebt interesse voor nieuwe technologieën en concepten; 

o Je bent in bezit van een geldig rijbewijs B; 

o Je bent in het bezit van een geldig VCA-diploma. 

 

Bedrijfsprofiel 

MobieleHuismeester.nl is een vernieuwde vorm van huismeesterschap. Wij bieden flexibele dienstverlening 

voor vastgoedbeheerders, vastgoedeigenaren en VvE’s.  
 

Heeft u interesse? Dan ontvangen wij graag uw gemotiveerde sollicitatie met cv via 

info@mobielehuismeester.nl.  

 

Heeft u vragen over deze vacature, bel dan ons dan gerust: 085 – 235 0 235 


