
Vakman/vakvrouw

Kom binnen bij Ons Huis!

Zo werk jij aan Ons Huis Dit heb jij in huis

Dit is Ons Huis

Dit hebben wij in huis

Zo’n 10.000 mensen 
hebben een thuis bij ons. 
Dat maakt ons trots en 
geeft ons energie. Ons 

Huis? Dat zijn wij, 59 
collega’s die samen 

zorgen voor betaalbare 
huurwoningen in 

prettige buurten in 
Enschede en omgeving. 
We zijn een ambitieuze 

corporatie in 
ontwikkeling. We 

werken innoverend en 
duurzaam.

Onze kernwaarden 

Samen Betrokken Persoonlijk Ontwikkelend

Bouw jij met 
ons mee?

Als allround vakman of vakvrouw ben je het 
gezicht van onze organisatie. Je spreekt veel 
mensen en komt natuurlijk bij onze huurders 
thuis om te helpen om veel voorkomende 
reparaties uit te voeren.

Je zorgt voor tevreden huurders doordat je 
goede kwaliteit levert en op een prettige 
manier met onze huurders omgaat. Je maakt 
makkelijk een praatje en ziet waar een 
huurder behoefte aan heeft. Niet alleen 
vakinhoudelijk. Je ziet ook of een huurder 
andere hulp nodig heeft (denk aan een 
vervuild huis, vereenzaming of psychische 
problemen).

Je voert niet alleen dagelijkse reparaties uit, 
ook maak je leegstaande woningen klaar voor 
de nieuwe bewoner.

Jij bent sociaal, klantgericht 
en beschikt over een dosis 

humor. Je hebt minimaal een 
mbo-opleiding niveau 2 in een 
(elektro)technische richting 

afgerond en bent in het bezit 
van een rijbewijs B. Je weet 

de meeste reparaties zelf op 
te lossen. 

Ons motto
‘Wonen doen we samen’ 

59 collega’s waar je op kunt 
bouwen en waarbij jij je thuis voelt. 

Zij geven ons een 8,5 op 
tevredenheid, daar zijn we trots 

op! Verder is er ruimte voor eigen 
inbreng, initiatief en persoonlijke 
ontwikkeling. En niet onbelangrijk 
een salaris van min. €2.628,- max. 
€3.127,- in schaal E volgens CAO 

woondiensten.

Voel jij je aangesproken? Dan 
komen we graag met je in contact! 
Mail je cv en motivatie naar 
sollicitatie@onshuis.com voor 31 
oktober a.s. De 1e gesprekken 
vinden plaats op dinsdag 1 
november.

Voor meer informatie, bel met:
 Wendy ter Doest, Teamleider 

Klant en Techniek
tel. 06 41 09 59 01

 Maureen van Tongeren, HR 
Adviseur tel. 06 18 87 13 03

Vind je het leuk om klussen in de huizen van onze huurders aan te 
pakken? En draag je graag bij aan het woongeluk van onze huurders 
door bijvoorbeeld een praatje te maken? Dan zoeken wij jou!

36 uur


