GEZOCHT:
Onderhoudstimmerman
(36 uur)

Harlingen is een prachtige gemeente, als je ‘s ochtends de stad
binnen rijdt word je al een beetje gelukkig. Zomers een haven vol
bootjes en volle terrassen en in de winter de charme van alle
lichtjes van de bruine vloot. Alleen al voor dit geluksgevoel wil je bij
ons komen werken.

Kijk voor meer informatie op
www.harlingen.nl/werken-bij-de-gemeente

Onderhoudstimmerman
(36 uur)
Wie zijn wij:
Gemeente Harlingen is compact van formaat,
maar vol ambitie! Zo ook het team Onderhoud
Openbare Ruimte. Met 1 team verrichten we
alle voorkomende werkzaamheden op het
gebied van beheer en onderhoud in de
openbare ruimte en het gemeentelijk groen
van Harlingen. Wij zetten ons iedere dag weer
maximaal in om Harlingen mooi te houden en
nog mooier te maken!
Wie ben jij:
Jij bent het visitekaartje van de gemeente. Je
kunt goed communiceren met inwoners en
collega’s, bent een aanpakker, houdt van
afwisseling en je lost graag problemen op.
Naast affiniteit met onderhoud en ga je een
eventuele schoonmaakklus of werkzaamheden
in het groen ook niet uit de weg!
Dit neem je mee:
• Een afgeronde MBO opleiding (richting
bouw & onderhoud), minimaal niveau 2 en
bereid om door te leren naar niveau 3;
• Certificering VCA;
• Technisch inzicht en kennis van materialen
en de toepassingen hiervan.
• Kennis omtrent de omgang, werking en
(klein) onderhoud van
machines/gereedschap/apparatuur;
• Een geldig rijbewijs B.
Dit ga je doen:
Als Onderhoudstimmerman verricht je
werkzaamheden zelfstandig of in tweetallen
aan de hand van werkinstructies.
Het betreft het oplossen van geconstateerde
gebreken, storingen en of klachten met
betrekking tot:
• Uitvoeren van licht bouwkundige
werkzaamheden (bijvoorbeeld kleine
renovaties aan gemeentelijke
objecten, reparaties, sloop- en
herstelwerkzaamheden, schilder- en
stucwerkzaamheden);
• Kleine verhuizingen & opruimklussen
• Uitvoeren van klein onderhoud aan
elektra en/of installaties.
• Het werk voor onze burgers gaat soms
24 uur per dag door, daarom vinden
wij het ook belangrijk dat je
beschikbaar bent voor calamiteiten,
evenementen en gladheidsbestrijding
wanneer dat nodig is.

Wat bieden wij jou?
✓ Jij krijgt een tijdelijk contract van één
jaar in salarisschaal 5, wat een salaris
van maximaal € 2.765,- bruto op basis
van 36-urige werkweek betekent. Bij
goed
functioneren
en
onder
gelijkblijvende omstandigheden is er
kans op verlenging naar een vast
dienstverband;
✓ Een individueel Keuze Budget van
17,85% van je bruto jaarsalaris die je
zelf beheert om bijvoorbeeld te laten
uitbetalen of extra vakantiedagen mee
te kopen;
✓ De opbouw van 4 uren (tijd-voor-tijd)
per week, zodat je verlofsaldo hoger
wordt;
✓ Een dynamische baan in een informele
werkomgeving.
Vragen?
Vragen over de vacature? Neem dan
contact op met Jetske Wassenaar
(Teamleider Onderhoud Openbare Ruimte)
via: 06-25755855, j.wassenaar@harlingen.nl
Vragen over de sollicitatieprocedure? Neem
contact op met Armanda Sterling (HRM):
tel: 140517.
Is je belangstelling gewekt?
We horen graag van je!
Stuur je sollicitatiebrief uiterlijk 3 oktober
2021 per e-mail naar ikwil@harlingen.nl
De brief selectie staat gepland voor week
40. De sollicitatiegesprekken staan gepland
voor week 41.

