Functieprofiel:
Titel: Schilder | Onderhoud | Binnen en buiten | Houtrotreparaties | Projectmatig | Schiedam
Functieomschrijving:
In verband met doorzettende groei zijn wij opzoek naar een vakbekwame schilder. Werkende zowel
zelfstandig als in een klein team.
Je bent als Schilder verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de projecten en kan hierin
zelfstandig werken. In samenwerking met ons dochterbedrijf het timmerbedrijf kunnen dit
uiteenlopende klussen zijn van particulierwerk tot vastgoedonderhoud.
Daarnaast worden er ook projecten aangenomen met monumentale panden en beschikken wij over
de modernste technieken en materieel.
Je komt te werken in een klein team met 5 schilders en werkt nauw samen met het timmerbedrijf.
Wij zijn een open en platte organisatie met korte lijnen, omdat je werkt in een relatief klein team
verwachten wij een grote mate van zelfstandigheid van onze medewerkers. Uiteraard is er veel
ruimte voor eigen inbreng binnen het bedrijf en werken wij graag in een nette en schone
werkomgeving
Ons bedrijf is gevestigd in Schiedam.
Taakomschrijving:
• Allround schilderwerkzaamheden
• Plakken van vliesbehang
• Houtrot herstel
• Spuitwerk, geen pre

Functie eisen:
• Opleiding MBO of vakgerichte diploma’s
• 5 a 10 jaar ervaring als schilder
• Zelfstandig kunnen werken
• Nauwkeurig oftewel “pietje precies”
• Beheersing Nederlandse taal

Bedrijfsinformatie:
Het Schilders-team werkt vanuit Schiedam. Coördinatie, aansturing, advisering en administratie
gebeurt hoofdzakelijk vanuit Schiedam.
Van de Velde Schilders voert groot en klein onderhoud uit aan o.a. oude en monumentale panden.
Adviseren over vastgoedonderhoud doen we ook vanuit Schiedam. Maar uiteraard in de meeste
gevallen op het werk zelf. Zo adviseren wij in een vroeg stadium over de keuze van bijvoorbeeld
materialen en afwerkingen. Ook bieden wij ter plekke oplossingen.
Schilderwerken voeren wij vanzelfsprekend door heel Nederland uit. Maar de meeste werken
bevinden zich in Zuid-Holland.
Ons werkterrein is:
Vastgoedonderhoud
VVE beheer
Bedrijven
Particulieren
Het is niet verwonderlijk dat van de Velde schilders er iedere keer weer in slaagt om onze klanten
tevreden te stellen over het eindresultaat.
Arbeidsvoorwaarden:
Salaris afhankelijk van ervaring
Vakantiedagen en toeslagen volgens CAO schilders, afwerkings en glaszetbedrijven
Pensioen voorziening volgens CAO schilders, afwerkings en glaszetbedrijven
Werktijden: 40 uur per week
Sollicitatieprocedure:
Wilt u hier meer van deze functie weten of bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Jeroen van de Velde en stuur uw C.V. naar info@vandeveldeschilders.nl

