
Helder Vastgoed Alkmaar BV en Helder Vastgoed Onderhoud BV 
zijn beide een allround bouw- en installatiebedrijf dat gespecia-
liseerd is in alle vormen van het proces dagelijks onderhoud aan 
woningen en/of bijzonder vastgoed. Bij de beide BV’s werken  
in totaal ruim 90 medewerkers die vooral actief zijn voor  
opdrachtgevers in het vastgoed, zoals woningcorporaties.  
Onze missie is om alle zorg uit handen te nemen voor het onder-
houd aan woningen, bedrijfspanden, maatschappelijk vastgoed 

en garages, waarbij diensten en producten worden geleverd  
die passen binnen de wensen, doelstellingen en het budget  
van de opdrachtgevers. Hierbij staan duurzaamheid, specialisa-
tie, betrouwbaarheid en een concurrerende prijs- kwaliteits-
verhouding voorop. Helder Vastgoed Onderhoud BV is gevestigd 
in Den Helder en Helder Vastgoed Alkmaar BV is gevestigd in 
Heerhugowaard. De kerncompetenties van onze medewerkers 
zijn klantgerichtheid en organisatieloyaliteit.

Voor zowel Helder Vastgoed Alkmaar BV als Helder Vastgoed Onderhoud BV zijn wij op zoek naar een 

Loodgieter onderhoudssector (M/V 40 u p/w)

Takenpakket:
De Loodgieter voert, rekening houdend met zijn vakbekwaam-
heid en opleiding, in ieder geval de volgende taken uit:

•	 Repareert/vervangt	waterleidingen	(Koper/Kunststof);
•	 	Repareert/vervangt	sanitair	(o.a.	toiletten,	kranen,	
wastafels	etc.);

•	 	Repareert/vervangt	hemelwaterafvoeren	en	 
rioleringssystemen	;

•	 Vervangt	(zinken)	goten/deklijsten	en	repareert	deze;
•	 Vervangt	doucheputten	en	andere	afvoersystemen;
•	 Vervangt	CV-leidingen	en	radiatoren;
•	 Vervangt	kitvoegen;
•	 	Lokaliseert	en	herstelt	lekkages	in	binnenmuren,	 
vloeren	en/of	plafonds;

•	 Lokaliseert	en	herstelt	gaslekkages;
•	 	Lokaliseert	en	herstelt	dak	lekkages	op	daken	voorzien	 
van	baanvormige	dakbedekking;

•	 	Draagt	zorg	voor	het	in	goede	staat	houden	van	zijn	
gereedschap	en	bedrijfswagen;

•	 	Werkt	regelmatig	op	hoogte	(steiger,	hoogwerker	of	 
ander	materieel);

•	 Werkt	soms	in	gecomprimeerde	ruimtes;
•	 	Neemt	deel	aan	de	storingsdienst,	indien	hiervoor	

ingeroosterd

Functieprofiel:
•	 	Beschikt	over	kennis	op	VBO-niveau	en	een	ruime	

praktijkervaring. Bij een streekschool gevolgde  
aanvullende vakopleiding(en) strekt tot een pré 

•	 Goede	contactuele	en	sociale	vaardigheden
•	 Bereid	tot	het	volgen	van	bedrijfscursussen

•	 	Flexibiliteit	is	vereist	daar	waar	het	gaat	om	de	inzet	buiten	
werktijd om, bijvoorbeeld bij calamiteiten, servicemeldin-
gen of storingsdiensten

•	 Is	in	het	bezit	van	een	geldig	rijbewijs	BE
•	 Is	klantgericht	ingesteld	en	kan	werken	onder	tijdsdruk

Geboden wordt:
Een	jaarcontract	met	de	intentie	tot	een	vast	dienstverband.	
Uitstekende salaris- en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Salaris	overeenkomstig	de	CAO	Woondiensten	schaal	D	
(minimaal €	2314,-	en	maximaal	€ 2754,- bruto per maand 
bij	een	36-urige	werkweek,	exclusief	vakantietoeslag	en	
variabele bonusregeling).

Bij een goede persoonlijke ontwikkeling bestaat de 
mogelijkheid	door	te	groeien	naar	schaal	E	binnen	deze	
functie. Verdere doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf 
zijn afhankelijk van de mogelijkheden en de eigen inzet en 
ontwikkeling.

Overige informatie:
Voor verdere informatie betreffende de functie kunt u contact 
opnemen	met	de	heer	A.H.M.	de	Winter,	Adjunct	directeur	
Helder Vastgoed Alkmaar BV en Helder Vastgoed Onderhoud 
BV, tel.nr. 06-51619222 of mailen naar mdwinter@hvoh.nl 

Uw sollicitatie kunt u schriftelijk richten aan  
Helder Vastgoed BV t.a.v. mevr. A. de Lange, afdeling 
Personeel & Organisatie, Postbus 90, 1780 AB Den Helder.

Reageren	per	e-mail	kan	ook	naar	adlange@wsdh.nl.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Helder Vastgoed Alkmaar BV werkgebied:
Heerhugowaard, Broek op Langedijk, Alkmaar

Helder Vastgoed Onderhoud BV werkgebied: 
Den Helder en gemeente Schagen


