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Vacature servicemedewerker onderhoud 

 

 

Mede door omzetgroei en vergrijzing is het bestand van bouwplaatsmedewerkers van Pennings toe aan uitbreiding. 

Bij de serviceafdeling die met name actief is in de regio ’s-Hertogenbosch kunnen we ondersteuning gebruiken van 

een servicemedewerker onderhoud. 

 

Ben jij degene met potentie om onze serviceafdeling te komen versterken? 

 

Bouwbedrijf Pennings is gevestigd in Rosmalen en opereert als onderdeel van de Koninklijke Bam Groep nv op de 

Nederlandse bouwmarkt. Pennings is actief op het gehele traject van planontwikkeling, utiliteits- en woningbouw, 

renovatie en onderhoud. Wij combineren onze brede en bovenal deskundige kennis en jarenlange ervaring bij de 

realisatie van onze projecten. Onze proactieve houding wordt alom gewaardeerd, onze werksfeer is top en juist in 

datgene wat we méér doen dan bouwen, schuilt onze meerwaarde. 

 

Functieomschrijving 
 

Als allround servicemedewerker onderhoud voer je bij onze serviceafdeling met name onderstaande werkzaamheden 

uit in het kader van klachten- en mutatieonderhoud bij het woningbezit van woningcorporaties. 

 

 Alle voorkomende timmerwerken in/aan de woningen zoals plinten, leidingkokers, afhangen draaiende delen, gips-

plafonds, plaatsen dakramen, plaatsen keukenblokken etc. 

 Opsporen/herstellen lekkages. 

 Klein herstel aan wand-/vloertegels en stukadoorwerk. 

Je bent in staat om kundig, veilig en zorgvuldig om met materieel en materiaal, waaronder een bedrijfsbus van Pen-

nings, om te gaan en bent gewend om bij bewoners ‘te gast’ te zijn. 

 

Functie-eisen 
 

Je bent door opleiding en/of ervaring een zelfstandig allround vakman die gedreven en enthousiast is en die houdt 

van het werken in de bestaande bouw. Je bent klantgericht, je bent trots op hetgeen je maakt en je weet wat veiligheid 

is. Hierbij beschik je over een VCA-opleiding. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
 
Uiteraard hebben wij jou ook veel te bieden. Een plek binnen Pennings waar je met creativiteit, enthousiasme en 

resultaatgerichtheid veel kunt bereiken. Uitstekende arbeidsvoorwaarden en ruimte voor verdere persoonlijke groei en 

ontwikkeling. Zowel binnen Pennings als binnen Koninklijke BAM Groep nv. 

 

Contactinformatie 
 

Kortom, een leuke job bij een fijn bedrijf waar je echts iets kan bijdragen. Klinkt dit als iets voor jou? We horen graag 

waarom jouw ambities en kwalificaties bij de onze passen. Bel bij vragen met Hans Graafmans (directeur) op telefoon-

nummer 073-5234400. Is jouw interesse gewekt, stuur dan direct een e-mail met eventueel jouw curriculum vitae met 

motivatie naar hans.graafmans@bouwbedrijfpennings.nl. 
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