
 
 

 

 

WELKOM BIJ STARMANS DAKEN! 

Wie zijn wij? 

Starmans Daken is een full-service dakdekkersbedrijf in Parkstad en heeft alle vakdisciplines in eigen 
huis om zowel hellende daken, platte daken als tuindaken vakkundig van een nieuwe bedekking te 
voorzien. Ons bedrijf heeft een rijke historie en is al ruim zestig jaar actief in de dakenbranche. 
Onze belangrijkste klanten zijn gemeentes, zorginstellingen, aannemers en scholen. Opdrachtgevers 
schakelen ons voornamelijk in voor renovatiewerk. Wij zijn een gemengd bedrijf. Dus naast 
pannendaken draaien wij onze hand ook niet om voor zinken daken, koperen daken, daken van 
bitumen of leien. Schoorstenen metselen wij in eigen huis en dakkapellen timmeren wij zelf. Met 
onze eigen servicedienst staan wij 24/7 paraat, ongeacht of het weekend is dan wel kerst. 
Wij hebben ongeveer 30 medewerkers in dienst waarvan 5 mensen op kantoor werken. De meeste 
projecten voeren wij volledig zelf uit. Daarvoor beschikken we zowel over goed opgeleide mensen in 
de diverse vakdisciplines als over eigen materieel, zoals hijskranen, liften en dergelijke. 

Wat zoeken wij?                                                                                                                                                    
Starmans Daken is op zoek naar een planner Service en Onderhoud M/V (20 tot 36 uur per week)   

Jij bent goed gemotiveerd, stressbestendig en hebt affiniteit met techniek. 

Wat ga jij doen?  

• Het inplannen van onze medewerkers voor de servicedienst en de 
meerjarenonderhoudsplanning aan de hand van binnengekomen werkbonnen en 
overeenkomsten 

• Toezien of de vereiste materialen en materieel aanwezig zijn voor het uitvoeren van de 
servicewerkzaamheden 

• Telefonisch contact met servicemedewerkers, bewoners en opdrachtgevers 
• Status van de serviceopdrachten up-to-datehouden in de portalen van onze opdrachtgevers 
• Controleren en afhandelen van de werkbonnen, zodat deze gereed zijn voor facturatie 
• Klachtenafhandeling en informatie naar aanleiding van de verrichte werkzaamheden 

Wat vragen wij?  

• Jij beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden 
• Jij hebt basiskennis van MS Office 
• Jij bent bekend met moderne computertechnieken en internettoepassingen 
• Jij beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 
• Jij bezit enige technische kennis over bouwkunde en hebt bij voorkeur ook al ervaring in de 

bouwsector 
• Jij werkt gestructureerd, maar kunt ook snel handelen bij spoedopdrachten en calamiteiten 

Wat bieden wij? 

• Een leuke en afwisselende, voltijds dan wel deeltijdsbaan bij een informeel bedrijf 



 
 

 

• Bij goed functioneren zicht op een vast dienstverband 
• Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, conform CAO voor UTA-medewerkers voor de 

Bitumineuze en Kunststofdakbedekkingsbedrijven 
• Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 
• Opleidingsmogelijkheden 

 

Interesse? 

Stuur een e-mail naar boystarmans@starmansdaken.nl, bedrijfsleider bij Starmans Daken of bel 
naar 045-5221205. 

Voor meer informatie over de functie en arbeidsvoorwaarden kun je contact opnemen met Manuela 
van Dijk van Personeelszaken bij Starmans Daken, zij is bereikbaar per e-mail 
manuelavandijk@starmansdaken.nl , dan wel per telefoon op nummer 045-5221205. 

 

Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.starmansdaken.nl 

 

 

 

 

 


