
   

 

  

  

 

 

 

VACATURE Facilitair Beheerder 

8 - 12 uur  

MBO+/HBO 

   

Heb jij een technische achtergrond én wil je bijdragen aan belangrijke maatschappelijke thema’s. Kun 

je goed samenwerken en weet jij collega’s te ondersteunen in de uitvoering van het beleid? Heb je 

oog voor duurzaamheid en weet jij doelstellingen om te zetten in een concreet plan? Lees dan vooral 

verder!  

 

Je nieuwe baan!   

Binnen deze kantoorfunctie ben je onderdeel van team Staf en werk je ondersteunend aan de 

organisatie op het gebied van facilitair beheer. Dit doe je vanuit een zelfstandige rol. 

Je draagt zorg voor het actueel houden van organisatie brede HACCP en RI&E visie en geeft hierin 

advies. Organiseert dat wat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan RI&E. Je beheert de 

contracten voor huur/verhuur en energie. Je geeft advies over de uitvoering van het beleid op het 

vlak van duurzaamheid. Je weet kostenbewust te budgetteren als het gaat om facilitaire middelen, en 

uitvoering te geven aan het inkoopbeleid. Daarnaast fungeer je als contactpersoon voor onderhoud 

van de technische installaties. Je werkt samen met het team, dat doe jij planmatig en soms ook 

projectmatig. 

 

Wie ben jij?   

Je hebt MBO+/HBO werk- en denkniveau. Ervaring als facilitair beheerder met een technische en/of 

facilitaire opleiding is een pré. Je werkt zelfstandig volgens een jaarplan en je bent resultaat- en 

oplossingsgericht. Je bent klantgericht, ondernemend, kostenbewust en kan je organisatiesensitiviteit 

gebruiken in gesprek met netwerkpartners en gemeente Zwijndrecht.  

Tot slot beschik je over een goede computervaardigheid, ben je collegiaal, leergierig, heb je gevoel 

voor humor en een open flexibele instelling. 

 

Wie zijn wij?    

Diverz is een brede welzijnsorganisatie in Zwijndrecht en LHBTIQ+ vriendelijk. Wij richten ons op 

maatschappelijke activering en participatie van diverse doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, 

vrouwen en culturele minderheden. Het bieden van sport, spel en (culturele) 

ontmoetingsgelegenheden kan onze doelgroepen hierbij ondersteunen. Dit doen we met zelfsturende 

teams binnen een gestructureerde zelforganisatie.   

Welzijn en leefbare wijken voor iedereen in Zwijndrecht. Dat is waar Diverz zich iedere dag met 

passie, energie en enthousiasme voor inzet. Samen met inwoners, vrijwilligers en andere 

professionele (hulpverlenende)organisaties versterkt Diverz de eigen kracht van inwoners en draagt 

de organisatie bij aan de zelfredzaamheid.  

 

Wat krijg je van ons?    

Een contract voor bepaalde tijd, met mogelijk uitzicht op verlenging! 

Salaris conform CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening schaal 7. 

Een individueel keuzebudget van ongeveer 18% van je brutosalaris. Een individueel loopbaanbudget 

van 1,5% van je salaris. Ruimte om jezelf te ontwikkelen via cursussen en trainingen.  

  



 

 

 

 

Iets voor jou?    

Enthousiast geworden? Stuur dan vóór 31 maart je motivatie + CV naar Jolien Fiegel via 

personeel@diverz.info. Heb je vragen over de functie, neem dan contact op via het telefoonnummer  

078 620 60 60. 

 

Voor deze functie is het kunnen voorleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag verplicht, 

welke vergoed wordt door de organisatie. 

   

Werving- en selectiebureau? Bedankt voor het meedenken, maar wij werven graag zelf onze 

kandidaten.   
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