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Stichting Eigenwijks is per direct op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste  

medewerker Facilitair & ICT (24 uur per week) 

Voor de versterking van ons hechte team bedrijfsvoering zoeken wij een enthousiaste, 
nauwkeurige en flexibele medewerker die van alle markten thuis is. Houd jij van structuur 
aanbrengen in je werk, maar zoek je daarnaast afwisseling en de mogelijkheid om 
verschillende taken op te pakken?  
Daarnaast ben je goed in plannen, administreren, organiseren en het signaleren van 
eventuele knelpunten. 
 
In deze afwisselende functie ben jij een belangrijke schakel tussen de operationeel 
coördinatoren op de andere locaties en het bedrijfsbureau.  
 

Wat zijn je werkzaamheden? 

• Je bent namens het Bedrijfsbureau het aanspreekpunt op facilitair gebied voor de 
Operationeel Coördinatoren in onze accommodaties; 

• Je helpt mee aan het verbeteren van de verschillende facilitaire processen, zoals 
BHV, Ontruimingsoefeningen, reserveringssysteem; 

• Je bewaakt de contracten op het gebied van huisvesting en ICT voor al onze 
accommodaties; 

• Je bent verantwoordelijk voor het inkoopproces; 
• Je bent verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en houden van de 

bedrijfseigendommen van onze medewerkers. 

Wij vragen 

• Mbo+ werk- en denkniveau, bij voorkeur Facilitaire dienstverlening; 
• Enkele jaren relevante werkervaring; 
• Een praktische instelling en een echte dienstverlener; 
• Jij bent scherp op details maar overziet ook het grotere geheel; 
• Een positieve instelling; jij ziet kansen en pakt het initiatief; 
• Je bent vaardig met een computer; ervaring met het MS Office pakket; 
• Affiniteit met ICT. 

Competenties: 

• Pro-actieve houding 
• Sociaal 
• Zelfstandig 
• Teamplayer 
• Goede communicatieve vaardigheden 
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Wij bieden 
Een dienstverband voor in eerste instantie 1 jaar in een prettige werkomgeving binnen een 
team met enthousiaste collega’s. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao Sociaal 
Werk (schaal 6). 
 
Interesse? 
E-mail je CV met motivatiebrief naar vacature@eigenwijks.nl. Bel of mail met Sadé Sulkers, 
manager Bedrijfsbureau (06 – 33 31 96 84, sade@eigenwijks.nl) als je meer informatie over 
de functie wilt hebben. 

Solliciteer tot uiterlijk vrijdag 31 januari 2020. 
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