
 

 

 

 

Medewerker Technische Dienst 

Voor 28 uur per week 

 

Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening is een organisatie die met zorg en dienstverlening de 
inwoners van de gemeente Midden-Drenthe ondersteunt. We zijn een organisatie met een platte 
organisatiestructuur en korte communicatielijnen. We zijn in beweging en willen van betekenis zijn, 
voor onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en onze omgeving. Het "wij gevoel" leeft nog volop 
binnen onze organisatie en dat vinden we belangrijk en maakt ons wie we zijn! Gewoon, maar toch 
ook bijzonder… 

Derkshoes zoekt een medewerker technische dienst voor het verrichten van onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden aan apparatuur en het verrichten van algemene onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden aan gebouwen. 

Kernactiviteiten: 

 Uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan installaties en apparatuur 
 Verrichten van algemene onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen 
 (Laten) uitvoeren van werkzaamheden in geval van storingen 
 Onderhouden van contacten en samenwerken met in- en externe partijen, onder andere het 

begeleiden van externe bedrijven bij onderhoudswerkzaamheden 
 Adviseren over inkoop van materialen, gereedschappen en diensten 
 Instructie geven aan gebruikers van installaties en apparaten over de werking hiervan 
 Voorraden bijhouden van het materiaal ten behoeve van de eigen werkzaamheden  
 Controleren van uitbestede werkzaamheden, zoals werkzaamheden uitgevoerd door 

leveranciers van installaties 
 Salto beheer (Sleutelplan) 
 Bij mutaties van woningen de nodige  reparaties  oppakken van de woning 
 Maken van opdrachtbonnen aan derden 
 Verrichten van bouwtechnische werkzaamheden 

Functie-eisen 
Wij zoeken een enthousiaste medewerker, met de benodigde technische kennis en vaardigheden, die 
goed zelfstandig kan werken. 
 

Verder vragen wij dat je: 

 een MBO werk- en denkniveau hebt richting techniek met relevante werkervaring 
 affiniteit hebt met ouderen 
 kennis hebt van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne 
 flexibel bent 
 beschikt over goede sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen,  luisteren, 

hulpvaardigheid en klantvriendelijkheid 
 computervaardig bent  

 
 
 
 
 
 

http://www.derkshoes.nl/vacatures


 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Bertie Tjarks, clustermanager facilitair, 
telefoonnummer 0593-333366 
 
Overige informatie 
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 7 april 2020 
 
Solliciteren 
Heb je belangstelling, mail dan je sollicitatiebrief + cv uiterlijk 27 maart 2020 naar 

sollicitatie@derkshoes.nl 

 


