
 

 

Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan alleen een huis. Elkien 
streeft ernaar dé thuiscorporatie te zijn. We willen dat onze klant tevreden is over de woning, de 
dienstverlening en de woonomgeving. Daarom staat bij alles wat we doen en laten bij Elkien de klant 
centraal. Thuis voelen en thuis geven. Daar draait het om. Elkien biedt een thuis aan ongeveer 
20.000 huishoudens in de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Opsterland en in een aantal 
kleine kernen. 

 

Wij zoeken  

Allround Onderhoudsmedewerkers 
(36 uur per week) 

 

Wat ga jij doen? 

Als Allround Onderhoudsmedewerker: 
- Voer je zelfstandig reparatie-en onderhoudswerkzaamheden uit. De werkzaamheden bestaan 

uit onder andere; elektra-, schilder-, timmer-, loodgieter en stukadoorswerk.  
- Beoordeel je de werkzaamheden en legt ze digitaal vast. Eventueel geef je opdracht aan een 

aannemer voor een vervolgopdracht.  
- Geef je signalen uit het werkveld (digitaal) door aan de juiste afdelingen en ga je in overleg 

met andere teams om tot het gewenste resultaat te komen.  

Wie ben jij? 

Jij…  

• hebt mbo werk- en denkniveau en enkele jaren relevante werkervaring 
• je hebt brede bouwkundige kennis 
• bent communicatief vaardig  
• bent klantgericht, hebt inlevingsvermogen en bent in staat om te denken en te handelen vanuit 

onze huurders  
• bent resultaatgericht en gericht op samenwerken zowel in je eigen team als met de andere 

afdelingen binnen Elkien 
• bent in het bezit van rijbewijs B/BE 

 

Wat bieden we jou? 

• Bruto maandsalaris van minimaal € 2.628,- en maximaal € 3.127,- 
(schaal E CAO Woondiensten bij een volledige werkweek van 36 uur) 
afhankelijk van opleiding en ervaring  

• Een mooie plek in een team dat volop in ontwikkeling is  
• Goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden  
• Wil je nog meer weten en zien van ons? Scan dan de QR-code!  

 
Is dit jouw volgende baan? 

Dan horen we graag van jou! Je kunt uiterlijk tot en met 26 augustus 2022 
solliciteren. Stuur dan een e-mail met cv naar: vacatures@elkien.nl. De sollicitatiegesprekken vinden 
in principe plaats op donderdag 1 september 2022. 
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