
 

Teamleider Facilitair  - 32 uur per week 
 

Zit gastvrijheid, service en klantgerichtheid in jouw DNA? Ben jij een bouwer en 
ben je in staat onze facilitaire afdeling naar een hoger serviceniveau te tillen? 
Herken jij je in onze kernwaarden Persoonlijk, Met Elkaar en Vertrouwd? Dan is 
deze functie wellicht wat voor jou! 
 
KLEINSCHALIGHEID IS ONZE KRACHT! 
Zorgcentrum St. Franciscus ligt in het centrum van Gilze en biedt een breed pakket aan 
zorgdiensten. Naast de zorgafdelingen hebben we aparte teams voor de keuken, de 
huishouding en ons restaurant ‘De Vertoeverij’. Wij zijn een zelfstandige, kleinschalige 
organisatie die staat voor eigen regie en ontwikkeling voor zowel de bewoner als de 
medewerker. 
 
WAT GA JE DOEN? 
Deze nieuwe functie binnen onze organisatie biedt je veel mogelijkheden om verder 
inrichting en vorm te geven aan de facilitaire afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het 
algehele serviceniveau in de organisatie op gebied van  gastvrijheid, eten & drinken, 
schoonmaak (inclusief wasserij), technisch beheer, huisvesting en externe ICT-dienst. 
Je stuurt rechtstreeks de diverse teams aan (circa 35 medewerkers). Je werkt projectmatig 
en constructief aan de ontwikkeling en implementatie van facilitaire processen zodanig dat 
vastgesteld beleid wordt gedragen en uitgevoerd door de medewerkers.  
In jouw rol als teamleider signaleer je knelpunten en ontwikkelingen en doe je 
verbetervoorstellen. Je stelt het jaarplan op, beheert budgetten en draagt zorg voor een 
efficiënte en effectieve inzet van personeel en middelen. Je voert jouw deel van het 
personeelsbeleid uit zoals het voeren van verzuim- en jaargesprekken. Je draagt zorg voor 
instructie en voorlichting aan je medewerkers en vrijwilligers.  
Je neemt deel aan het MT.  
 
WIJ VRAGEN  

 Afgeronde hbo-opleiding (hotelschool of facility management) en minimaal 5 jaar 
werkervaring in een dergelijke functie. 

 Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van relevante wet- en 
regelgeving op facilitair gebied. 

 Je hebt bij voorkeur kennis van de zorg- en dienstverlening binnen een zorginstelling. 

 Je hebt een duidelijke visie op facilitaire dienstverlening en ervaring met inkoop op 
dit vakgebied. 

 Een achtergrond in het hotelwezen is een pre. 

 Je hebt financieel inzicht. 

 Je kunt zeer zelfstandig werken. 

 Je beschikt over coachend leiderschap, tact en doorzettingsvermogen.  
 
 



 

 
WIJ BIEDEN  
Een jaarcontract wat bij goed functioneren wordt omgezet in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Je salaris is conform de CAO VVT, schaal 55 (min € 2.533,- en max € 4.021,- 
op basis van een 36-urige werkweek).  
Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. 
 
INFORMATIE 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie dan kun je contact opnemen met Stijn Kanters, 
Raad van Bestuur of Janette Lengkeek, personeelsadviseur via telefoonnummer 0161- 
458010.  
 
SOLLICITATIE  
Je kunt je sollicitatiebrief en CV tot uiterlijk 1 februari 2020 mailen naar: 
werkenbij@stfranciscus.nl. 
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