Vacature:
Wij van onderhoudsbedrijf Mario lek zijn opzoek naar een nieuwe medewerker.
Om ons team te komen versterken.
Wij zoeken iemand die flexibel is in werktijden het geen probleem vind om zo nu en dan over te
werken en af en toe in het weekend op zaterdag ook zou willen werken.
Het geen probleem vind om alleen te werken , en het geen probleem vind dat de werkzaamheden
verschillend zijn en per dag word bekeken wat er die dag gedaan gaat worden.
Wij werken niet met een standaard roosters waar wij werken voor diverse particuliere klanten en
bedrijven waardoor er veel afwisselingen is in projecten en werkzaamheden.
Een lekkage of verstopping kunnen wij en onze klanten niet van de voren zien aankomen.
Onze werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het volgende:
-

Ontstoppingen d.m.v. rioolveren riool hoge druk aan hangwagen riool mini hoge druk.
Het verwijderen / aanleggen / aanpassen van diverse sanitaire installatie’s.
Het uitvoeren van diverse nood dak reparatie’s
Het afpersen van gasleidingen.
Het testen/afpersen van keerkleppen
Het aanleggen en onderhouden van cv installatie’s
En diverse andere soort werkzaamheden , Al met al hebben wij een zeer afwisseling in het
werk.

Wat kunnen wij u bieden en wat vragen wij aan u:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wij kunnen u een contract aan bieden van 38 uur per week.
Overuren kunnen worden omgezet in vrije tijd maar uitbetaling hiervan is ook mogelijk.
Wij bieden u een salaris conform C.A.O.
Wij vragen een flexibele werk instelling het niet erg vinden om verschillende tijden te werken
uiteraard in overleg.
Het gebruik van bedrijfsbus deze mee mag naar huis maar alleen voor zakelijk gebruik mag
worden gebruikt. Buiten de 500 kilometer per jaar (eventueel prive gebruik betaald u zelf de
gehele bijtelling.)
In bezit van Nederlands paspoort/indentiteitskaart.
Goede beheersing van de Nederlandse taal
In het bezit van een geldig VCA
Eventueel in bezit van papieren legionella beheersing / dakwerkzaamheden
In het bezit van een in Nederland gevolgde opleiding installatietechniek (loodgieter).
In het bezit van een Nederlands rijbewijs ( minimaal 2 jaar) en in bezit van E achter B i.v.m.
werken met rioolwagen/aanhangwagen.

Voor eventuele vragen omtrent deze vacature kunt u contact opnemen met
Onderhoudsbedrijf Mario Lek
info@loodgietersbedrijf-lek.nl
Mocht u worden uitgeloot voor een gesprek dan zullen wij dit u schriftelijk en/of per email
toezenden.
Het gesprek zal dan plaatsvinden in ons bedrijfspand te den haag.
Mocht u omtrent deze advertentie eventuele vragen hebben dan kunt u ons via de email benaderen
en zullen wij deze z.s.m. in behandeling nemen.
Met vriendelijke groet , Onderhoudsbedrijf Mario Lek

