WORD JIJ ONZE ALLROUND LOODGIETER?
PHB De Combi is een middelgroot bouwbedrijf met een locatie in Elst en
Utrecht. Wij zijn een dochteronderneming van PHB Deventer en gezamenlijk
onderdeel van de ASVB-groep (Aan de Stegge Verenigde Bedrijven). Met onze 3
disciplines Nieuwbouw & Verbouw, Service & Onderhoud en Renovatie
zijn wij landelijk actief. Onze opdrachtgevers zijn o.a. overheden, onderwijs- en
zorginstellingen, vastgoedbeleggers, retail- en andere bedrijven.
Wij zijn gespecialiseerd in het totale bouwtraject van initiatiefase tot en met het
beheer, onderhoud en renovatie van gebouwen. Samen met vaste
ketenpartners regelen wij dit gehele traject. PHB de Combi onderscheidt zich
door de korte lijnen, informele sfeer, dynamiek en duidelijke
communicatie. Wij zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken worden
nagekomen en doen dit met een team van enthousiaste en gedreven
professionals. Kortom, we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen!

Voor de Afdelingen Service & Onderhoud en Renovatie zijn we op zoek naar een fulltime allround loodgieter (40u p/wk).

WAT GA JE DOEN?
•
•
•
•
•

ZIJN DIT JOUW KWALITEITEN?
Stressbestendig
Collegiaal
Structureren en organiseren
Overzicht behouden
Teamplayer
Communicatief sterk
Gemotiveerd
Flexibel

Repareren en vervangen van leidingen en sanitair
Aanleggen van riolering, waterleidingen, verwarming en
sanitair bij renovaties van badkamers, keukens en toiletten
Onderhoudswerkzaamheden aan woningen en utilitaire
werken
Opsporen en verhelpen van lekkages
Uitvoeren van servicewerkzaamheden aan installaties

WAT VRAGEN WE VAN JOU?
•
•
•
•
•
•

WAT BIEDEN WE JOU?

Minimaal 5 jaar ervaring in soortgelijke functie
Je voelt je verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van je
werkzaamheden en je bent oplossingsgericht
Je hebt geen hekel aan reizen, immers ons werkgebied is groot
Je hebt de voorkeur wanneer je in het bezit bent van een
diploma installatietechniek niveau 4 of gelijkwaardig
Je bent zelfstandig en bent gewend om te werken zonder
papier en legt je werkzaamheden vast in Navision
Wellicht wel het allerbelangrijkste is dat je opgewekt bent en
een verzorgde positieve uitstraling hebt

•

•
•
•
•
•

Salaris en voorwaarden conform de bouw CAO
Een bedrijfsbus vol met gereedschappen
Bedrijfskleding
Telefoon en tablet
Leuke collega’s
Volop kansen om je verder te ontwikkelen

ZIJN WE EEN MATCH?
Ben jij de aanpakker die wij zoeken? Wij ontvangen graag jouw motivatie en CV (in PDF) via vacature@phbdecombi.nl.
Meer informatie over ons kun je vinden op onze website www.phbdecombi.nl
Heb je vragen over deze functie? Neem contact op met Marcel Godschalk (Bedrijfsleider vestiging Elst) op telefoonnummer 0481-745418.

