
 
 
De Van den Tweel Groep is met ruim 1100 medewerkers een van de grote 

familiebedrijven van Midden-Nederland. Het bedrijf startte in 1905 en is inmiddels 

uitgegroeid tot een dynamische bedrijvengroep die bestaat uit o.a.: een retailgroep 

met zes supermarkten, vijf slijterijen, één drogisterij, een grenswinkel en 

koffiegroothandel; een horecagroep met een hotel, een event- en vergaderlocatie en 

een beursgebouw; een vastgoedonderneming met een uitgebreide vastgoedportefeuille 

met bedrijfsgebouwen, appartementen en ontwikkellocaties in de Midden-Nederland. 

 
Vanwege de groei van onze vastgoedportefeuille zijn wij op zoek naar een:  

 

                      SERVICE-/ ONDERHOUDSMEDEWERKER M/V 

die zelfstandig onderhoudswerkzaamheden verricht in en aan onze gebouwen. 

 
FUNCTIEOMSHRIJVING 

Als Service-/Onderhoudsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het tijdig en volledig afhandelen 

van diverse onderhoudswerkzaamheden en verhelpen van storingen in en rondom onze winkels, 

horecagelegenheden, bedrijfspanden en huurappartementen. Een en ander in samenwerking met 

onze vastgoedafdeling. De werkzaamheden zijn heel divers en variëren van het vervangen van 

lichtbronnen, controle van noodverlichting, verhelpen van lekkages, kleine schilderklussen of het 

vervangen van plafondplaten. Maar ook het jaarlijks aanbrengen van de feestverlichting behoort tot 

je taak.  

 

FUNCTIE-EISEN 

We zoeken een handige collega die raad weet met zowel bouwkundige als eenvoudige installatie-

technische klussen.  

 

 Je hebt een afgeronde technische opleiding op VMBO-niveau. 

 Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.  

 Je bent oplossend en hebt een klantgerichte instelling. 

 Je werkt netjes en zorgvuldig. Je bent het visitekaartje naar onze huurders.  

 Je hebt kennis van veiligheid en techniek.  

 Je hebt een rijbewijs B en woont in de regio. 

 

WIJ BIEDEN 

We bieden een functie in een dynamisch en uitdagend bedrijf met een groeiende 

vastgoedportefeuille. We bieden een salaris dat in overeenstemming is met de kennis en ervaring 

die je meebrengt én met de functie. Uiteraard met bijbehorende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

MEER WETEN? 

Als je meer wilt weten over de functie, de organisatie of het team waarmee je aan de slag gaat, 

bel dan met Van den Tweel Groep, tel. 033 2471450. 

INTERESSE?  

Herken je jezelf in deze functie en heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? Mail dan je motivatie 

en je CV o.v.v. sollicitatie Service-/Onderhoudsmedewerker naar info@vandentweel.nl. 
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