
 

Onderhoudsmedewerker  
Specialist elektra 

 

36 uur per week, standplaats Rijen 

 

Leystromen is een woningcorporatie en beheert ongeveer 9.600 woningen in de gemeenten 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee 

zijn we een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet.  

We werken aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met 

een kleine portemonnee. Dat doen we samen met ongeveer 90 enthousiaste collega’s. 

Dagelijks zetten wij ons in voor het woongenot van onze huurders. 

Leystromen staat midden in de samenleving en wij voelen ons verbonden met de streek en 

de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en huurders. 

We betrekken ze actief bij onze plannen en werken samen met hen aan vitale kernen en 

leefbare wijken. 

Toekomstgericht  

Meer dan ooit moeten corporaties hun bestaansrecht bewijzen: doen zij wat ze moeten doen, 

en doen ze dat op de goede manier? Leystromen bevindt zich dan ook volop in een 

veranderingsproces.  

Door klantparticipatie en intensieve samenwerking met belanghouders werken wij aan onze 

maatschappelijke legitimatie en een toekomstgericht Leystromen. Dat betekent ook dat we 

op een andere manier werken: effectief, efficiënt en eenvoudig, zodat er meer financiële 

middelen beschikbaar zijn voor maatschappelijke doeleinden. Wij werken in 

multidisciplinaire, resultaatverantwoordelijke teams. De verantwoordelijkheid ligt laag in de 

organisatie. Sleutelwoorden zijn vernieuwen, verbinden en ondernemen. Wij hechten groot 

belang aan communicatie en samenwerking.  

Cluster Onderhoud 

Als Onderhoudsmedewerker maak je onderdeel uit van het cluster onderhoud. Dit team 

bestaat uit 28 medewerkers in verschillende subteams: Bedrijfsbureau, Servicebureau, 

Technisch Toezicht, Bewonerszaken en de Onderhoudsdienst. De Onderhoudsmedewerker 

valt onder de Onderhoudsdienst. Samen met de collega’s van dit team zorg je voor een 

uitstekend onderhoud van al onze woningen.   

 

 

  



Wat ga je doen? 

Als onderhoudsmedewerker met elektra als specialisme, ligt de nadruk op het zelfstandig 

uitvoeren van werkzaamheden in huisinstallaties en complexinstallaties. Daarnaast 

ondersteun je jouw collega’s van de onderhoudsdienst en complexbeheer bij alle 

voorkomende elektra werkzaamheden. En je voert binnen onze woningen zelfstandig 

reparatieverzoeken uit in verschillende technische disciplines. Je staat veel in contact met 

onze klanten en bent voor hen een belangrijk aanspreekpunt. Je signaleert en rapporteert  

toekomstig onderhoud of gebreken en je verricht klein mutatieonderhoud. Daarbij werk je 

volgens Arbo richtlijnen.  

 

Naast alle technische werkzaamheden heb je een belangrijke signalerende functie. Als je 

bijzondere omstandigheden in de leefsituatie van een klant opmerkt, geef je dat door aan de 

juiste collega’s. 

 

Ten slotte draag je in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen; je 

vervangt en ondersteunt collega’s waar nodig en signaleert verbeterpunten. 

De perfecte collega 

Natuurlijk zijn wij op zoek naar de perfecte collega. We verwachten daarom een CV en 

motivatiebrief waaruit blijkt dat jij de vakman/-vrouw bent die zorgdraagt voor een optimale 

klanttevredenheid. Je beschikt over vaardigheden om intensief samen te werken met 

collega’s binnen het eigen team en met andere teams in onze organisatie.  

Wat verwachten wij van je? 

• Afgeronde opleiding VMBO / MBO 3 richting Elektra 

• Kennis van de NEN 3140 

• Minimaal 3 jaar ervaring als allround elektricien 

• Ervaring in een klussendienst is een pre 

• Ervaring met klein installatiewerk, zoals het vervangen van een vlotter of 

monteren van een kraan 

• Klantgericht en sociaal ingesteld 

• Proactief, professioneel en goed samenwerken 

• Denken in oplossingen en geen 9-5 mentaliteit 

 
Het uitdragen van onze kernwaarden ‘Verbindend en Ondernemend ’ zijn onlosmakelijk 

verbonden met de functie. 

Je werkt in de regio Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en 

Oisterwijk. Je werkplek is in Rijen. Je wordt ingeschaald volgens de CAO Woondiensten in 

schaal E (€ 2.363,-  € 2.813,-).  

Daarnaast bieden wij een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo vergoeden wij 

twee derde deel van de pensioenpremie en kun je bepaalde arbeidsvoorwaarden uitruilen. 

We hechten belang aan jouw ontwikkeling. Je krijgt daarvoor op jaarbasis een budget van € 

900,- om vrij in te zetten. De sfeer bij Leystromen is informeel. En wij vinden een goede 

balans tussen werk en privé belangrijk.   



Meer weten?  

Stel je vragen gerust aan: 

• Michel van Esdonk (Installatie-verantwoordelijke): 06 13 00 19 60 

• Eveline Kienhuis (Adviseur HRM)  06 23 49 24 04 

Solliciteren en reactietermijn  

Herken jij je in dit profiel? En ben je opzoek naar een organisatie waarin SAMENWERKEN 

met hoofdletters geschreven wordt?  Stuur dan uiterlijk woensdag 16 september je reactie 

naar: vacature@leystromen.nl.  

• De eerste gesprekken vinden plaats in week 39/40 

• De tweede gesprekken vinden plaats in week 40/41  

• Een Belbin teamrollen-test maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure 
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