Medewerker Facilitair Beheer bij Anculus – Eindhoven
Voor Anculus in Eindhoven is Werelds op zoek naar een enthousiaste en daadkrachtige
medewerker facilitair beheer. Anculus is een autoriteit op het gebied van ondersteunde diensten in
huisvesting en facilities, specifiek voor schoolbesturen in het primair en het voortgezet onderwijs.
Anculus is een professioneel adviesbureau, opgericht in 2006. De organisatie is zeer gezond en
bestaat uit 20 enthousiaste professionals. De cultuur is open, informeel en met een plezierige
Brabantse inslag.

Functie omschrijving
De medewerker facilitair beheer is verantwoordelijk voor het contractmanagement voor
schoolbesturen door het hele land. De afdeling facilitair beheer richt zich op het ondersteunen en
totaal ontzorgen op het gebied van facilitaire- en vastgoed vraagstukken. Je maakt onderdeel uit
van een team van 4 collega’s en je wordt gecoacht door de afdelingsmanager.
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Je taken als medewerker facilitair beheer bestaan uit:
- Het onderhouden, beheren en implementeren van facilitaire contracten;
- Het beantwoorden van vragen op het gebied van gebouwbeheer en facilitair beheer, zoals
schoonmaak, ICT-beheer, hardware, telefonie en repro;
- Het opstellen van managementrapportages;
- Het voeren van tactische en strategische overleggen met dienstverleners en
schoolbesturen;
- Het regelmatig bezoeken van locaties in het land als vraagbaak en aanspreekpunt;
- Het (mede) verzorgen van het service meldpunt;
- Het bewaken van de juiste uitvoering en naleving van contractafspraken, waaronder de
factuurcontrole;
- Het uitvoeren van schoonmaak kwaliteitsmetingen volgens de VSR-KMS methodiek;
- Het uitvoeren van belevingsonderzoeken en audits.
Functie-eisen
Voor de rol van medewerker facilitair beheer voldoe je aan het volgende profiel:
- HBO Facility Management;
- Van starter tot enige jaren werkervaring;
- Affiniteit met de onderwijsbranche;
- Daadkrachtig en dienstverlenend;
- Zorgvuldig, integer en initiatiefrijk;
- Stressbestendig en prioriteiten stellen;
- VSR-KMS certificering (heb je dit niet, dan verzorgt Anculus de opleiding hiervoor);
- Woonachtig in de omgeving van Eindhoven en in bezit van je rijbewijs;
- Je beschikt over een goed gevoel voor humor.
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Arbeidsvoorwaarden
Anculus kent goede primaire en secundaire voorwaarden en volgt de CAO voor
Architectenbureaus. De organisatie wordt gekenmerkt door een informele en gezellige sfeer met
Brabantse inslag. Het betreft een veelzijdige en zelfstandige functie, waarbij geen dag hetzelfde is.
Je krijgt alle vrijheid voor eigen initiatief, persoonlijke groei en ontwikkeling. Er wordt hard
gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt met elkaar. Het betreft een functie rechtstreeks in dienst
bij Anculus voor 1 jaar met de intentie dit om te zetten in een vast dienstverband bij goed
functioneren.
Sollicitatie
Herken jij je in dit profiel en ben je toe aan een volgende stap, dan ontvangen wij graag jouw
reactie. Werelds in mens & werk verzorgt exclusief in opdracht van Anculus de werving en selectie
van deze vacature. Ben je enthousiast over deze vacature, stuur dan jouw CV met motivatie aan
Jasper Quint:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jasper op 06–27 52 44 66.
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