
FIXXED IS OP ZOEK NAAR EEN

ONDERHOUDSMONTEUR.
(FULLTIME)

Dit ben jij, onze nieuwe 
onderhoudsmonteur:

• Je bent iemand met liefde voor  
het vak. 

• Je hebt ervaring in een allround 
functie en beheerst meerdere 
bouw gerelateerde vakgebieden. 

• Je werkt graag met je handen én 
met mensen. 

• Je voelt je helemaal thuis binnen 
een hecht en betrokken  
familiebedrijf. 

• Je hebt affiniteit met digitale  
systemen. 

• Je beschikt over een geldig  
rijbewijs B. 

Onze service- en onderhoudsteams houden zich dag in, dag 
uit bezig met renovaties, reparatie- en mutatieonderhoud, 
verbouwingen en restyling van uiteenlopend vastgoed. 
Van wooncomplexen (zowel particulier als sociaal), onder-
wijsgebouwen, supermarkten tot aan de lokale sporthal en 
nog veel meer. De service- en onderhoudsteams werken 
in verschillende richtingen: mutatie, reparatie, renovatie & 
verbouw. 

OVER DE FUNCTIE.
Als service & onderhoudsmonteur is geen dag hetzelfde! Met 
een volledig ingerichte bus waarin niets ontbreekt, de juiste 
materialen en een iPad met de dagplanning, rijdt je door de 
regio Eindhoven om de meest diverse reparatie- en  
onderhoudsklussen uit te voeren. Afhankelijk van het  
service- en onderhoudsteam waarin je werkzaam bent houd 
je je dagelijks bezig met mutatie, reparatie of renovatie- en 
verbouw werkzaamheden. 

WAT GA JE DOEN?
Tezamen met jouw service & onderhoudsteam ben jij  
verantwoordelijk voor alle mutaties, opnames en reparaties 
voor diverse klanten. Je verzorgt de gehele organisatie van 
opnames, voert alle voorkomende reparaties en herstelwerk-
zaamheden uit en begeleid diverse soorten werkzaamheden. 

WAT HEBBEN WE JE TE BIEDEN?
Zoals je leest bieden wij jou als onderhoudsmonteur bij Fixxed 
een uitdagende, diverse en zelfstandige baan, onder de  
voorwaarden van de cao Bouw en Infra. Zonder goed  
materiaal is het natuurlijk lastig werken. Daarom zorgen wij 
ervoor dat je altijd met het juiste materiaal en gereedschap op 
pad gaat in jouw eigen bus! Je bent onderdeel van een team 
met vakkundige collega’s die niet alleen op een goede, maar 
ook op een fijne manier met je samenwerken. We zijn een 
warm en betrokken familiebedrijf. Onze personeelsvereniging 
zorgt er daarom voor dat er op zijn tijd leuke activiteiten wor-
den georganiseerd; van bijzondere barbecues, zomerse sport-
dagen tot aan uitgebreide kerstvieringen.. aan een goed feest-
je ontbreekt het niet in onze organisatie. Daarnaast zorgen we 
ervoor dat iedereen de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. 
Er is altijd ruimte voor eigen ideeën en creatieve oplossingen 
waardoor je binnen Fixxed zeker niet hoeft stil te staan! 
Kortom; een organisatie waar iedereen zich thuis voelt. We 
hopen dat je dat binnenkort zelf komt ervaren! 

HEB JE INTERESSE?
Geweldig! Solliciteer direct door het sollicitatieformulier op 
onze website in te vullen of stuur een mail naar  
sollicitatie@banbouw.nl. Mocht je vooraf nog vragen hebben 
over deze vacature, bel of mail dan even met een van onze HR 
medewerkers Tessa Mom of Chantal Bongers via 040-2831905 
of sollicitatie@banbouw.nl. Zij kunnen je alles vertellen over 
deze functie en ons team.  

Fixxed is onderdeel van BanBouw BV

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


