
Apleona is een internationale organisatie die zich specialiseert in integrated 

facility management, met ongeveer 20.000 medewerkers in 35 verschillende 

landen. In Nederland is de organisatie nog jong en heeft een mooi groeiperspec-

tief. Dagelijks verzorgen wij met passie het volledige beheer van bedrijfspanden 

en gebouwen voor onze klanten. Hierbij kun je denken aan het onderhoud van 

gebouwen en gebouw-gebonden installaties, (gespecialiseerde) schoonmaak, 

catering, beveiliging, afvalbeheer etc. 

Onze opdrachtgevers zijn vaak grote multinationals (bijvoorbeeld in food en 

farmacie), die naast de Nederlandse vestigingen ook diverse vestigingen over 

de hele wereld hebben. Onze kernwaarden zijn innovativiteit, samenwerking en 

ondernemerschap. Het hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven. 

Solliciteren!

Enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? 
Solliciteer dan direct door je cv en een korte toelichting te mailen naar: jeannette.arends@apleona.com

Apleona breidt uit en zoekt voor haar klantlocaties in geheel Nederland een ambulant werkende: 

Technisch Medewerker Werkbouwkunde 

In deze ambulante functie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van technische werkbouwkundige werkzaamheden in- en om 

de panden van onze klanten. Het zelfstandig installeren, repareren en onderhoud van technische installaties. Je bent bereid om andere 

voorkomende werkzaamheden op te pakken, zoals onder andere op Elektrotechnisch gebied. Daarnaast vind je het leuk om het aan-

spreekpunt te zijn voor de klant op de locatie. Je bent communicatief vaardig, klantgericht en je hebt een flexibele instelling. In deze rol 

rapporteer je aan de Planner/Werkvoorbereider. 

Wat breng je mee? 
Je bent zelfstandig, klantvriendelijk en servicegericht en je bewust van het feit dat je op de locatie van onze klant aan het werk bent. 

Je kunt gestructureerd werken en je bent goed in prioriteitstelling. Daarnaast ben je representatief en heb je goede sociale vaardigheden. 

Verder vragen wij: 
   Werktuigbouwkundige technische kennis op MBO niveau; 

   Aanvullende opleidingen zijn een pré; 

   VCA Basis of de bereidheid tot het halen hiervan; 

   Bij voorkeur woonachtig in de regio Midden-Nederland/Noord-Nederland 

   In het bezit van Rijbewijs B 

Wat biedt Apleona? 
Wij bieden je een fulltime functie in een informele organisatie. Uiteraard bieden wij een marktconform salaris, een mobiele telefoon, 

Ipad en een Bedrijfswagen. Daarbij 8% vakantiegeld en 28 vakantiedagen. Kortom een mooi arbeidsvoorwaardenpakket passend bij 

de functie. 

 


