Vacature allround schilder
Functieomschrijving:
Voor onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar ervaren en flexibele allround schilders die
nauwkeurig te werk kunnen gaan. Een kandidaat die net als ons er naar streeft om klanten tevreden
en met een mooi resultaat kunnen achterlaten.
Voor de functie als allround schilders hou je je bezig met meerdere projecten in de omgeving van
Amsterdam en Lelystad. Het is uiteraard essentieel dat je een oog hebt voor detail, je bent
klantvriendelijk en je hebt goede kennis van de materialen waar je gebruik van zult maken. Je bent
tevens trots op jouw vak en je bent inzetbaar op allerlei gronden e.g. renovatie en restauratie zowel
binnen en buiten.
Past dit profiel bij jou ? Neem dan snel contact met ons op !
Diploma’s:
Je bent een afgeronde LBO of MBO schilder
Geen diploma maar wel al aantal jaar relevante ervaring? Solliciteer gerust !
Indien jij een portfolio hebt van jouw werk, ontvangen wij deze graag samen met jouw cv.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie met diverse werkomgevingen maar goed salaris
Vast contract mogelijk
Goede en gezellige werksfeer met leuke collega’s
Beloning volgens het bouw CAO
Wat verwachten we van jou?:
Je bent klantvriendelijk, communicatief tegenover bewoners en collega's. Tevens ben je flexibel voor
zowel plaats en tijd, en VCA gecertificeerd.
Het is geen probleem voor jou om zowel zelfstandig als in een team te werken
Je kan tegen het ontvangen van kritiek en feedback.
Je hebt passie voor het vak eveneens als veel kennis en ervaring met diverse schilder en
verftechnieken
Voor de betreffende functie gegeven door V.C.S.A bouw is het volgende een vereiste:
‐ Je bent VCA gecertificeerd
‐ Je bent in bezit van een LBO of MBO diploma
‐ Je hebt al enige ervaring in de sector
‐ Bezit van een rijbewijs en auto is en pré
‐ Woonachtig in de omgeving van Amsterdam en/of Lelystad

