Voor onze facilitaire afdeling zoeken wij een enthousiaste:

Projectmedewerker Facilitair
(tijdelijke functie voor 24 uur per week)
Wat ga je doen?
Als projectmedewerker facilitair ondersteun je onze facilitair manager bij uiteenlopende facilitaire projecten op
onze school.





Je ondersteunt de manager facilitair bij de uitvoering, vastlegging en bewaking van facilitaire projecten
Je stelt prioriteiten, je hebt een signaalfunctie en bewaakt de tijdsplanning van projecten.
Je schrijft (deel-)projectplannen en voert deze uit.
Je houdt het overzicht over de projecten van de afdelingen en zorgt voor een goede afstemming tussen de
projecten.
 Je draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten.
 Je stuurt projecten op basis van Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie en Termijnen.

Kennis en ervaring
 Je hebt HBO-werk- en denkniveau.
 Je hebt een opleiding op het gebied van facility management of facilitaire dienstverlening.
 Je hebt ervaring met bedrijfsvoering en projectmatig werken.
Wie ben jij?






Je bent klant- en servicegericht
Je bent in staat om zowel mondeling als schriftelijk helder te communiceren.
Je kunt bedrijfsprocessen overzien en houdt daarbij zicht op het resultaat
Je bent in staat om te werken in teamverband
Je hebt een hands-on mentaliteit en pakt zelfstandig zaken op.

Meer informatie
Voor meer informatie over de functie, neem contact op met Bart
Willemsen, Manager Facilitair: tel. 040-2902345 of
b.willemsen@taalbrug.nl
Solliciteren
Ben jij de aanpakker die wij zoeken? Dan willen we je graag
ontmoeten! Mail jouw cv met motivatie vóór 20 november naar
administratie@taalbrug.nl

Over de Taalbrug VSO
De Taalbrug VSO geeft onderwijs aan leerlingen
van 12 tot 20 jaar met een auditieve en/of
communicatieve beperking. Dit zijn
slechthorende of dove leerlingen, leerlingen met
een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) of
leerlingen met een autisme spectrum stoornis
die leidt tot problemen in de communicatie. Ons
onderwijs is erop gericht onze leerlingen voor te
bereiden op een zo zelfstandig en volwaardig
mogelijk bestaan in de samenleving.
Voor meer informatie kijk op www.taalbrug.nl.

