
Uitvoerder projecten en onderhoud (32-38 uur) 

Als uitvoerder projecten en onderhoud ben je werkzaam voor Rendiz en C3 Living. Beide bedrijven 

behoren tot dezelfde groep en zijn nauw met elkaar verbonden. Bij Rendiz gaat het om onderhoud 

en verbouwingen van bestaande vastgoedprojecten. Bij C3 Living gaat het om het oplossen van 

storingen en het onderhouden van flexibele huisvesting. Als uitvoerder los je storingen op en draag je 

zorg voor onderhoud en verbouwingen van A tot Z. De uitvoering doe je samen met onze collega’s 

van de bouwploeg (4 directe collega’s) maar jij bent het aanspreekpunt. Het betreft een uitdagende 

verantwoordelijke functie met veel afwisseling en vrijheid. Kijk voor meer informatie over Rendiz op 

www.rendiz.nl en C3 Living op www.c3living.nl.  

Wat verwachten we van je: 

 Het maken van calculaties en het opnemen van projecten (verbouw, onderhoud en

storingen)

 Het opzetten van de planning van een project en controle daarop

 Zorg dragen voor de inkoop van de benodigde materialen

 Aansturing van het team en projecten

 Zorg dragen voor de werkvoorbereiding

 Zorg dragen voor de uitvoering

 Tijdig informeren van en communiceren met interne en externe partijen

Je achtergrond 

 Vakgerichte technische opleiding met relevantie werkervaring

 Je bent handig en “steekt graag de handen uit de mouwen”

 Je hebt leidinggevende capaciteiten

 Je bent positief, kritisch en je hebt een commerciële blik

 Kennis van Microsoft pakketten

 In het bezit van rijbewijs (B)

Wat bieden we je? 

 Een zelfstandige functie met veel vrijheid

 Meewerken aan uitdagende projecten

 Een gezellig team binnen een mooie onderneming

 Een arbeidsvoorwaardenpakket passend bij de functie.

 Zicht op een vast dienstverband

Interesse? 

We zien je sollicitatie graag tegemoet via personeelszaken@rendiz.nl t.a.v. Nancy Verhoef-

Jeucken. Reageren kan tot en met 15-11-2020 door middel van motivatie en C.V.  

http://www.rendiz.nl/
http://www.c3living.nl/
mailto:personeelszaken@rendiz.nl

