
Wil je scoren
in een topteam?

Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud 
zoekt vakmensen voor service, 

onderhoud en renovaties. 

Wat maakt het werken bij Ariëns zo leuk? 

• We bieden je veel mogelijkheden om cursussen en trainingen te volgen en op  
  die manier steeds beter te worden in je vak. 
• Je krijgt goede begeleiding door een ervaren collega (jouw buddy!).
•	 We	hebben	korte	lijnen,	we	zijn	een	‘platte’	organisatie.

Na	verloop	van	tijd	ben	je	in	staat	om	de	verantwoordelijkheid	te	dragen	voor	een	
perfecte uitvoering van de werkzaamheden. Je leert overzicht te hebben over wat 
er moet gebeuren en in welke volgorde en je leert je werkplek netjes en veilig te 
houden. Je bent het  gezicht van Ariëns en dat betekent soms ook dat je contact 
onderhoudt met de bewoners waar je aan het werk bent. Je werkt soms alleen 
maar	meestal	met	z’n	tweeën	en/of	meerdere	collega’s.

Wie ben jij?

Het is belangrijk dat je als persoon bij ons past. Daar word jij het gelukkigst van en 
wij natuurlijk ook.
Je	bent	een	persoon	met	verantwoordelijkheidsgevoel,	een	positieve	instelling	en	
goede omgangsvormen. Je beheerst de Nederlandse taal goed zodat je met de be-
woners	en	collega’s	kunt	communiceren.	Je	bent	een	goede	vakman	of	vakvrouw.	

Ook als je nog niet zoveel ervaring hebt maar je wilt het vak graag leren, 
raden we je aan om te solliciteren.

Wat hebben we jou te bieden?

De	CAO	voor	schilders,	glaszetters	en	vastgoedonderhoud	is	van	toepassing	en	dat	
is	een	hele	goede	CAO.	Zo	krijg	je	bijvoorbeeld	25	vakantiedagen	en	7	roostervrije	
dagen. 

Je	werkt	altijd	in	Nijmegen	of	in	de	buurt	van	Nijmegen,	dus	geen	
lange	reistijden.

Als je een ervaren vakman bent, dan krijgt een mooie eigen 
bus, volledig ingericht met al het gereedschap dat je nodig 
hebt. En natuurlijk goede en comfortabele werkkleding. 
Ben je nog leerling dan ga je mee met een ervaren collega. 

Je	krijgt	direct	een	jaarcontract	met	de	intentie	om	dit	
om	te	zetten	naar	onbepaalde	tijd	als	het	van	beide	
kanten goed bevalt. 

Word jij voorgesteld door iemand die nu al bij 
Ariëns werkt, dan krijgt hij of zij 1.000 euro 
bonus als jij de eerste twee maanden 
goed doorkomt. 

Wil je solliciteren?

Stuur dan een mail naar:
personeelszaken@ariens.nl

Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud 
is een VGO-gecertificeerd bedrijf.

 
We werken voor professionele 

beheerders van woningen en 
gebouwen en hebben de kennis en 

ervaring om gecompliceerde 
en omvangrijke onderhoudstrajecten 
te begeleiden en uit te voeren tegen 

de laagst mogelijke kosten met zo min 
mogelijk overlast voor de gebruikers.

We adviseren, beheren en voeren 
onderhoudswerkzaamheden uit 

en het ‘ontzorgen’ van onze 
opdrachtgever is daarin een 

belangrijk uitgangspunt. 
Resultaatgericht werken staat dan 

ook hoog in het vaandel.

Kijk ook op www.ariens.nl

Wij zoeken vakmensen 
voor	dak-	en	gevelrenovatieprojecten,	
voor	keuken/douche/toilet-renovaties	en	voor	
service- en onderhoudswerkzaamheden. 

Zeer gevarieerd dus!

Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud is onderdeel van:

Ariëns
partner	in	vastgoedonderhoud

Ariëns - Partner in vastgoedonderhoud   Tarweweg 11   6534 AM Nijmegen  T	024	-	377	76	66			E info@ariens.nl  

mailto:personeelszaken%40ariens.nl?subject=werving%20vaklieden
https://www.ariens.nl
mailto:info%40ariens.nl%20?subject=

