
 
Ben jij handig en van alle markten thuis?  
Heb je verstand van schilderen, timmeren, licht 
elektrawerk, licht loodgietwerk, tegelreparatie, kitten, 
monteren en meer?  
Kunnen we simpele problemen met computers, printers en 
telefoons aan jou overlaten?  
Zoek je een veelzijdige functie waarbij geen dag hetzelfde 
is?  
Kun je redelijk zelfstandig werken, maar weet je ook 
wanneer je moet overleggen of een specialist moet 
inschakelen? 
En voel je je thuis in een kleinschalige organisatie? 
Lees dan snel verder! 
  

 

In een ideale wereld krijgen alle kinderen en jongeren de kans om een waardevol bestaan op 
te bouwen. Helaas is het leven van sommige jongeren verre van ideaal. Ze krijgen veel 
minder kansen omdat ze opgroeien met ouder(s) die deze kansen niet altijd kunnen bieden. 
Maaszicht wil gelijke kansen voor iedere jongere om zich een zelfstandige en volwaardige 
plek in onze samenleving te verwerven. Maaszicht biedt een beschermde woonplek, zorg en 
begeleiding aan dak- en thuisloze jongvolwassenen van 17 tot 23 jaar. Deze sluit aan op de 
steeds veranderende behoeften van jongeren. 

Bij Maaszicht zoeken we een  

Medewerker Facilitair & ICT 
36 uur  

 
 Dit ga je doen 
Kluswerkzaamheden zoals: 

• Timmerwerkzaamheden 

• Schilderwerkzaamheden 

• Ophangen / vervangen lampen en lichtschakelaars 

• Kamers behangen 

• Tegelwerk repareren 

• Afvoerleidingen verleggen 

• Vloeren leggen 

• Schuttingwerk plaatsen 

• Goten schoonmaken 

• Kabels aanleggen 

• Beheren van voorraden 
 
ICT-werkzaamheden zoals: 

• Fungeren als eerste aanspreekpunt voor medewerkers, bewoners en gasten met 
betrekking tot ICT-gerelateerde vragen 



• Laptops instellen 

• Accounts aanmaken 

• Telefoons gebruiksklaar maken 

• Wifi installeren 

• ICT-equipment verstrekken (en beheren) zoals: laptops, telefoons, muizen, 
toetsenborden 

 
Dit bieden we 

• Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden conform de cao Sociaal Werk. Inschaling 
afhankelijk van opleiding, relevante werkervaring en volgens functieniveau. Op deze 
functie is schaal 5 van toepassing: Het basissalaris is minimaal € 2.113,- en maximaal  
€ 3.009,- bruto per maand op basis van 36 uur per week 

• De mogelijkheid om via een EVC-traject een diploma te behalen (MBO, HBO) 
• Onregelmatigheidstoeslag 
• Vakantiegeld 
• Eindejaarsuitkering 
• Persoonlijk loopbaanbudget  
• Individueel keuzebudget 
• Een veelzijdige functie in een kleinschalige organisatie 
• Een tijdelijk contract van in eerste instantie 7 maanden. Bij goed functioneren wil 

Maaszicht het contract graag omzetten naar onbepaalde tijd. 

Dit vragen we 
• Aantoonbaar werk- en denkniveau op minimaal MBO niveau 4 
• Proactieve en leergierige werkhouding 
• Affiniteit met kluswerk en 1e lijn ICT 
• Rijbewijs B 
• VCA-VOL (of bereid te behalen) 
• In staat tot licht fysiek zware arbeid 
• Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk) 
• Zelfstandig kunnen werken en ook weten wanneer je moet afstemmen 
• Bereidheid om buiten kantooruren en op onregelmatige tijden te werken 
• Kunnen overleggen van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist 

 
Dit is handig om te weten 
Enthousiast geworden om bij Maaszicht in Rotterdam aan de slag te gaan en herken je jezelf 
in het profiel? Solliciteer dan vóór 15 mei 2022! 
 
Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan 
contact op met Anouk Zwerts, P&O Functionaris (06-36500625, solliciteren@maaszicht.nl). 
We zien je cv graag tegemoet.  
 
We laten je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. 
  
Maaszicht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de 
diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor jongeren.  
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