
 
 
 
 
MAS Zone3: sociale onderneming met groeiambitie 
Zone3 is een sociale onderneming met een integraal pakket aan diensten voor het schoon, heel en 
veilig maken en houden van Amsterdam en omgeving. Onze dienstverlening is gericht op 
leefbaarheid, werkgelegenheid en bewonersparticipatie. Zo bieden wij bijvoorbeeld buurtvoorlichting, 
toezicht & beveiliging, buurtbeheer, facilitair beheer, schoonmaak, onderhoud en huismeesters.  
 
Onze mensen zetten zich dagelijks in voor een brede, flexibele en snelle dienstverlening. Kwaliteit en 
professionaliteit staan voorop. Daarnaast bieden we kansen aan werknemers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Naast onze dienstverlenende taak zien wij dat als de maatschappelijke component van 
onze onderneming. Wij leveren kwaliteit met vakmensen en zijn al jarenlang een betrouwbare en 
gewaardeerde partner van veel opdrachtgevers.  
 
MAS Zone3 is volop in ontwikkeling: onze ambitie is door te groeien tot een verdubbeling van het 
aantal medewerkers in een periode van drie jaar. Wij zijn voor onze organisatie op zoek naar een: 
 

Assistent Hoofd Onderhoud 32 - 36 uur (m/v) 
 
 
Werkzaamheden 
Als assistent Hoofd Onderhoud ben je o.a. verantwoordelijk voor het aansturen, organiseren en 
plannen van de werkprocessen, controleren van de kwaliteit en voortgang van het werk. Je werkt 
nauw samen met het Hoofd Onderhoud. Je neemt werk op bij de klanten en werkt de offertes uit.  
Je zal samen met het hoofd onderhoud de afdeling onderhoud van Zone3 versterken en zorgen voor 
een uitstekende dienstverlening bij onze bestaande- en bij potentiele klanten. 
Daarnaast zal je ook ingezet kunnen worden bij klussen van Zone3.  
  
De portefeuille van de afdeling is voor het grootste deel gevuld met opdrachten voor de Amsterdamse 
woningcorporaties. Werkzaamheden die de afdeling Onderhoud hiervoor verzorgt zijn 
groenvoorzieningopdrachten, advies op het gebied van PKVW, onderhoud aan mutatiewoningen, klein 
onderhoud en storingen aan woningen en de uitvoering van het schoon en leefbaar houden van 
complexen en de omgeving. 
 
Wij vragen 

 Ruime ervaring  

 Aantoonbare ervaring met projectmanagement 

 Technisch inzicht op minimaal MBO niveau 

 Kwaliteitgerichtheid 

 Affiniteit met de doelgroep en onze markt 
 
Wij bieden: 

 Een uitdagende en veelzijdige functie waarin je jouw visie op de dienstverlening concreet 
handen en voeten kunt geven en impact kunt realiseren; 

 Een baan met een maatschappelijke bijdrage, waarin de positieve invloed op korte termijn 
zichtbaar is; 

 Een marktconform salaris. 
 

Meer informatie over de functie kunt u inwinnen bij Bart Wouters, Hoofd afdeling Onderhoud, 
telefoonnummer 020 462 710. Reacties kunt u richten aan solliciteren@zone3.nl. 

 
 


