Ben jij die enthousiaste ‘duizendpoot’ die
WIJ Heemstede en Casca Kinderopvang komt
versterken?
WIJ Heemstede en Casca Kinderopvang zoeken zo spoedig mogelijk voor 32 uur per week een:

Facilitair coördinator (m/v)
Als facilitair coördinator ben je van alle markten thuis. Het is voor jou een uitdaging om iedere dag
kwaliteit te leveren. Dienstbaarheid is voor jou vanzelfsprekend. Het is een allround functie waarbij
je dagelijks ook zelf de handen uit de mouwen steekt. De werkzaamheden worden voor twee
organisaties uitgevoerd. Je ziet dit als een uitdaging.
Wat ga
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je doen?
Je bent verantwoordelijk voor de planning en verhuur van zalen;
je onderhoudt contacten met leveranciers en verhuur;
de portefeuille ‘verzekeringen’ valt onder jouw hoede;
je stuurt de medewerkers van de schoonmaak functioneel aan en coördineert de inzet van
externe schoonmaakbedrijven;
de vrijwilligers die in de weekenden beschikbaar zijn voor WIJ Heemstede worden door jou
begeleid;
je bent verantwoordelijk voor het opmaken van de kas
je coördineert de inventarisatie en uitvoering van het klein onderhoud en het grotere
(huurders) onderhoud van de panden;
je zorgt voor een up to date Risico Inventarisatie en Evaluatie;
het BHV team wordt door jou aangestuurd;
je bent het aanspreekpunt op het gebied van huisvesting.

Wat vragen we?
• Een afgeronde relevante Hbo-opleiding;
• je hebt een sterk improvisatievermogen, elke dag is anders;
• je hebt organisatorische kwaliteiten;
• je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
• je bent flexibel;
• je bent een verbinder, graag onder de mensen, empathisch en prettig in de omgang;
• je hebt het vermogen om te kunnen relativeren;
• je bent samenwerkingsgericht;
• het hebben van horeca-ervaring is een pré.
Wat mag je van ons verwachten?
• Een contract voor bepaalde tijd voor 32 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband.
De uren worden verdeeld over twee werkgevers. Je hebt om die reden ook te maken met twee
verschillende cao’s.
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk en conform de CAO Kinderopvang,
salarisschaal 8 (CAO Sociaal werk minimaal € 2.544 en maximaal € 3.624, CAO Kinderopvang
minimaal € 2.449 en maximaal € 3.317 bruto bij een fulltime dienstverband van 36 uur per
week).
En nu verder..

Heb je nog vragen? Mail dan naar mdik@wijheemstede.nl
Ben je na het lezen van de vacature nog steeds enthousiast? Stuur dan een motivatie en een cv naar
peno@wijheemstede.nl. Reageren kan tot uiterlijk 26 oktober 2018. De gesprekken vinden plaats in
de week van 29 oktober 2018.
Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is een vereiste.
WIJ Heemstede is een kleine, brede welzijnsorganisatie. Met 45 medewerkers en 250 vrijwilligers
bieden we een basisvoorziening met veel diversiteit aan kennis en kunde op het gebied van sociaal
werk. We gaan uit van de talenten en mogelijkheden van mensen. We vinden het belangrijk dat
ieder mens naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving. Soms heeft iemand daarbij den
steuntje in de rug nodig. WIJ Heemstede biedt die steun.
Casca Kinderopvang is een vertrouwd gezicht in Heemstede. Met ongeveer 45 medewerkers staat er
dagelijks een enthousiast team klaar om kinderen een heerlijke dag te bezorgen. Of dat nou op het
kinderdagverblijf is in een veilige en vertrouwde omgeving, op de peuteropvang vol uitdaging of op
de buitenschoolse opvang waar kinderen ontspannen na school.

