Vacature onderhoudsman Lavrijsen VOF
Lavrijsen VOF is een familiebedrijf in Reusel bestaande uit een groepshotel, pannenkoekenherberg,
kinderdagverblijf en mooie grote kinderboerderij. Een mooie plek waar jong en oud elkaar dagelijks
ontmoeten en genieten van de natuur, de dieren en het buitenleven.
De uitdaging
Ben jij die zelfstandige manusje van alles die wij zoeken? Ben jij geboren met twee rechterhanden en
ben jij iemand die kluswerkzaamheden op de juiste manier uitvoert? Lijkt het jou leuk om te werken
bij een mooi familiebedrijf in de buitenlucht? Heb je goed communicatieve vaardigheden zodat je
kan samenwerken met vrijwilligers? Neem jij eigenaarschap voor jou werk? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
Functieomschrijving
Als onderhoudsman ben je mede ons visitekaartje op het terrein. Je onderhoudt het, ruimt het op,
stuurt vrijwilligers aan en zorgt dat de bezoekers verbaasd raken over de verzorging en netheid op
onze bedrijven.
Gebouwen en inventaris onderhouden
• Oplossen van kleine technische storingen, op het terrein als wel in het groepshotel,
pannenkoekenherberg en kinderdagverblijf hoort bij jouw werk. Volgens een vastgesteld schema of
op basis van eigen waarneming of melding eigenaren.
Kinderboerderij werkzaamheden
• Je hebt verstand en affiniteit met dieren, een onderdeel is het verzorgen van de dieren van de
kinderboerderij en alle werkzaamheden die hierbij verder komen kijken als het onderhoud van
stallen.
•

Maken van nieuwe educatiematerialen op de kinderboerderij in samenwerking met de
vrijwilligers die verbonden zijn aan onze bedrijven

Terrein onderhouden
• Verricht diverse werkzaamheden, waaronder het onderhouden en aanleggen van het terrein rond
de gebouwen, kinderboerderij en het onderhouden van borders, gazons en moestuin. Houdt hierbij
rekening met de hiervoor geldende veiligheidseisen.
Materiaal en gereedschap beheren
• Beheert en onderhoud het gereedschap.
•

Koopt materialen en onderdelen in ten behoeve van eigen werkzaamheden, conform
daartoe geldende afspraken

Competentieprofiel
•
•
•

Mbo werk en denkniveau
Manusje van alles, handige Harrie
Zelfstandig kunnen werken, samenwerken
- Stelt het gezamenlijke belang boven het eigen belang
- Helpt collega’s ook zonder dat ze er om vragen
- Gaat uit van het motto ‘vele handen maken licht werk’
- Pakt zelf nieuwe werkzaamheden op

•

•
•
•

•
•
•

Heeft prettige en plezierige omgang met collega’s

Flexibiliteit:
- staat open voor veranderingen die anderen voorstellen
- schakelt snel tussen verschillende werkzaamheden
- accepteert dat werk door anderen of omstandigheden worden bepaald.
Goede communicatieve vaardigheden, samenwerken met vrijwilligers.
Affiniteit met dieren, recreatie en gastvrijheid
Eigenaarschap durven nemen voor de werkzaamheden die je doet
- Is bereid om alles aan te pakken
- Is niet tevreden met een gemiddelde prestatie
- Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen werk
Stressbestendig, representatief
Kunt overweg met breed takenpakket, van tuinonderhoud, technische reparaties tot
werkzaamheden kinderboerderij
Uren verdeeld over verschillende dagen van de week, in overleg

Wat kunnen wij jou bieden?
•
•
•
•

Werken in de buitenlucht in een mooie natuurlijke omgeving.
Familiebedrijf met korte lijnen en eigen verantwoordelijkheden
Een afwisselende en uitdagende baan
24 uur per week, in seizoen mogelijkheid tot meerdere uren.

