
 
 

 

Medewerker Onderhoud (36 uur) 

Verantwoordelijk voor onze complexinformatie, technisch administratieve gegevens en 

onderhoudscontracten 

 

Als medewerker Onderhoud ben je verantwoordelijk voor het beheer en de beschikbaarheid van 

complexinformatie en technische gegevens in de cartotheek en het primaire onderhoudssysteem.  

 

Je ondersteunt een aantal collega’s bij het maken van opdrachtbonnen in Tobias AX.  

Je doet controles op de voortgang van onderhoudsopdrachten en onderhoudt hierover contacten met 

onze Eerstelijns Service, aannemers en contractpartijen. 

 

Ook coördineer je het vastleggen en bijhouden van technische contracten en beheer je de garanties.  

Je verzorgt de invoer en wijziging van de MJOB-basisgegevens n.a.v. uitgevoerde projecten binnen 

Dagelijks en Planmatig Onderhoud, Renovatie en Nieuwbouw. 

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de EPA-gegevens, verhuurplattegronden, 

asbestinventarisaties, woningwaarderingen en de tekenprogrammatuur. 

 

 

Wat breng je mee? 

• Verbinder die actief afstemt en de zaken oppakt waar nodig en gevraagd. We vragen een stuk 
flexibiliteit hierin 

• MBO-niveau bouwkunde 

• Kennis van projecten op het terrein van bouwkunde en vastgoedadministratie 

• Kennis van relevante automatiseringspakketten (ervaring met Tobias AX is een pre) 

• Meerdere jaren relevante werkervaring. 
 

 

Wat bieden wij 

Een functie met veel zelfstandigheid waarbij je deel uitmaakt van het team Onderhoud en volop 

opleidingsmogelijkheden en de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Het salaris is volgens, in 

overeenstemming met de CAO Woondiensten schaal G (max € 3.592, - bij 36 uur).  

 

 
Wil jij werk dat er echt toe doet?  

Wonen is een eerste levensbehoefte. Het is de veilige basis van waaruit je je leven kunt opbouwen. 

Zonder ons zouden veel mensen geen (betaalbare) woning hebben. Ons werk gaat gepaard met een 

aantal grote uitdagingen. Hoe komen we uit de wooncrisis? Hoe gaan we de woningen 

verduurzamen? Wat betekent dit voor het onderhoud aan de woningen? Hoe zorgen we voor 

huisvesting van kwetsbare mensen?  

 

Woonforte is de grootste woningcorporatie in de gemeente Alphen aan den Rijn met bijna 11.000 

woningen in Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam en ongeveer 115 

medewerkers.  

 

Oog voor mensen, hart voor wonen: dat is ons motto. Iedereen moet de kans krijgen op een woning 

die past bij zijn of haar leven. Daarom biedt Woonforte woningen voor mensen met een laag 

inkomen. Woonforte investeert in nieuwbouw, renovaties, onderhoud, leefbaarheid en duurzaamheid.  
 



 

 

 

 

Meer weten? 

Meer details over onze organisatie vind je op onze website. Voor vragen kun je contact opnemen met 

Rainier Sewalt via 0172 - 418 518.  

 

Interesse? 

Dan ontvangen we jouw sollicitatie (brief en CV) graag vóór 28 maart via deze link 

Je reactie wordt verwerkt door Vacaturepro. Via hen ontvang je een ontvangstbevestiging en overige 

correspondentie. 

 

De eerste gesprekken worden gepland in week 14. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. 

 

https://www.woonforte.nl/over-ons/
https://vacaturepro.nl/vacature/medewerker-onderhoud-36-uur/?ref=apply&utm_source=Woonforte&utm_medium=Banner&utm_campaign=Medewerker-Onderhoud

