
 

 

 
 

 
 
 

Hoofd Facilitaire Dienst, 0.8 tot 1.0 fte 

 

Ben jij gemotiveerd om de leiding te nemen over de facilitaire dienstverlening in onze 

scholen? Jouw adviezen te delen met de directieteams? De veiligheid voor onze 

leerlingen, bezoekers en medewerkers te waarborgen? Zeer ondernemend aan de 

slag te gaan om met partijen, zoals leveranciers, opdrachten voor een korte of 

langere periode nauwkeurig te plannen? En ben jij een stevige gesprekspartner die 

zich niet zo maar van de wijs laat brengen? Dan willen we je graag ontmoeten! 

  
Wij zoeken een enthousiast, zelfstandig en zeer proactief hoofd facilitaire dienst voor 
de locaties van het DaCapo College in Sittard en Geleen. Samen met de facilitaire 
teams op de locaties zorg je ervoor dat onze docenten zich maximaal op het 
onderwijs kunnen concentreren en leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen Je 
bent in staat om een verdere professionaliseringsslag op het gebied van hospitality in 
onze dienstverlening te realiseren. 
  
Adviseren MT 
Je adviseert de directieteams op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud 
door het ontwikkelen van plannen met betrekking tot verbouw en inbreiding van 
gebouwen en de (technische) inrichting ervan. Ook door het beoordelen, van de door 
gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de budgettaire gevolgen. 
  
Coördineren huisvesting 
Je coördineert en verricht werkzaamheden op het gebied van huisvesting, beheer en 
onderhoud. Dit doe je door het houden van toezicht op de voortgang en kwaliteit van 
lopende onderhouds- en huisvestingsprojecten. Daarnaast heb je contact met 
leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers van de gebouwen en terreinen 
over geleverde of gewenste goederen of diensten. Je stelt jaarlijks een 
onderhoudsplan op, op basis van het meerjarenonderhoudsplan, en zorgt na 
goedkeuring voor de uitvoer hiervan. Het is essentieel dat je jouw vaardigheden inzet 
om verwachtingen en plannen richting onze leveranciers en onderhoudsbedrijven 
concreet en realistisch af te stemmen, voornamelijk in periodes waarbij dit buiten 
opening van het onderwijs dient plaats te vinden. 
  
  



 

 
 
 
 
 
 
Veiligheid 
Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid in en om het gebouw en neemt deel aan 
het veiligheidsoverleg. Je vervult de rol van preventiemedewerker en Arbo-
coördinator. Tevens zorg je voor de BHV-organisatie, je bent in het bezit van het 
certificaat of bereid om dit te behalen. Je waarborgt de beveiliging en bewaking in en 
rondom school en onderhoudt dan ook contact met de arbodienst, brandweer en 
politie. Je voert preventief beleid en verzorgt hieromtrent maatregelen. Daarnaast 
fungeer je als decentraal meldpunt voor ongevallen, bijna-ongevallen en onveilige 
situaties. 
  
Leidinggeven 
Je geeft leiding aan het facilitaire team. Je bent hierbij verantwoordelijk voor de 
kwaliteit en inzet van medewerkers en je ziet erop toe dat de gemaakte afspraken 
worden nageleefd. Onder jouw leiding voelen medewerkers zich thuis in de omgeving 
waarin ze werken. Je zorgt voor de uitvoering van de personeelszorg, zoals 
doorontwikkeling van het team en de individuen, de duurzame inzetbaarheid en re-
integratie bij verzuim. 
Tot slot ben je als leidinggevende verantwoordelijk voor het budget van de facilitaire 
dienst. 
  
Wij vragen 
• Een enthousiaste leidinggevende die enkele jaren ervaring uit de facilitaire/civiel 
technische hoek meeneemt en dit op de juiste manier weet in te zetten zodat het 
passend is in onze koers en het beste uit elk individu binnen het team en daarbuiten 
haalt. 
• Iemand met actuele kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van 
huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud van schoolgebouwen en Arbo-, 
milieu- en veiligheid. 
• Iemand die gemakkelijk, snel en proactief communiceert met alle voorkomende 
contacten. Denk hierbij ook aan het onderhandelen met leveranciers, bedrijven en 
fabrikanten. Initiatief nemen is hierin voor jou vanzelfsprekend. 
• Iemand met technisch inzicht, gebouwkennis, ervaring in beoordelen van 
onderhoudsstaat, uitvoering van MJOP, lezen en (mede) opstellen van begroting, 
inkoop en ervaring heeft met de huidige veiligheidseisen- en systemen. 
 

Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door je motivatie en CV te sturen naar 
i.diederen@dacapo-college.nl. 
Wanneer je eerst nog vragen hebt, kun je contact opnemen met John Hausmans, 
rector, en bereikbaar via j.hausmans@dacapo-college.nl of 06 - 21 111 688. 
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