
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en 
sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 

Waalwijk, een 
 

TEAMLEIDER FACILITAIRE ZAKEN 
 
Baanbrekers heeft per 1 januari 2021 een Team Facilitaire Zaken. Hiervoor zoeken wij een 
teamleider. De teamleider kan aan de slag met een mooie uitdaging: het neerzetten van een nieuw 
team, dat op een integrale en dienstverlenende manier werkt. In deze veelzijdige functie ben je 
verantwoordelijk voor de uitvoering van concernbrede technische en huishoudelijke 
werkzaamheden, de documentaire informatievoorziening/archief, telefonie en de balie, inkoop en 
contractmanagement. Verder ben je verantwoordelijk voor de regie van een aantal taken die extern 
zijn belegd en de bedrijfshulpverlening (BHV).  
 
> TAKENPAKKET:  
Tot het takenpakket van de teamleider Facilitaire Zaken behoren onder meer:  
 

• Leiding geven aan een multidisciplinair team (ongeveer twintig medewerkers) en het 
coachen van deze teamleden. 

• De kwaliteit borgen van de diensten die jouw team aanbiedt. 

• Projecten coördineren uit het meerjarenonderhoudsplan (samen met de afdelingsleider 
Technische Zaken). 

• Het zelfstandig invullen van je rol als regisseur op de uiteenlopende facilitaire projecten. 

• Afspraken maken (samen met de inkoopadviseur) op het gebied van leveranciers- en 
contractmanagement (waaronder enkelvoudige en meervoudige onderhandse 
aanbestedingen) en het adviseren op het gebied van inkoop. 

• Optreden als budgetverantwoordelijke voor alle taken die voortvloeien uit facilitaire zaken. 

• Regie houden op de schoonmaak, het groenonderhoud en de beveiliging (dit zijn taken die 
extern zijn belegd). 

• Adviesnota’s opstellen om de organisatie te verbeteren (op jouw vakgebied). 
 
> WIJ VRAGEN:  

• Een afgeronde hbo-opleiding (bij voorkeur op het gebied van facilitair management), 
aangevuld met kennis van inkoopbeleid en archiefbeleid. 

• Kennis van relevante wet- en regelgeving. 

• Leidinggevende ervaring, onder meer met het aansturen van een multidisciplinair team. 

• Adviserende, motiverende en coachende vaardigheden. 

• Goede vaardigheden op het gebied van planning, organisatie en communicatie. 

• Een dienstverlenende houding en opstelling. 
 

 



 

 

> WIJ BIEDEN:  

• Salarisindicatie schaal 11 (minimaal 3.561 en maximaal 5.169 euro bruto per maand bij een 
volledige werkweek). Inschaling in de aanloopschaal of functieschaal is afhankelijk van 
opleiding en ervaring. 

• Een dienstverband van minimaal 32 uur tot maximaal 36 uur per week. 

• Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals fietsenplan, betaald 
ouderschapsverlof, koop/verkoop van verlof, premievrij pensioenopbouw, individueel keuze 
budget (IKB). 

• Het betreft een dienstverband voor de duur van een halfjaar met uitzicht op een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. 

• Een dienstverband bij SBW met een detachering naar Baanbrekers.  
 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN?  

• Heb je nog vragen? Bel met of mail naar Eric van Agt, manager Bedrijfsvoering & Control: 06 
29 24 59 56, ericvanagt@baanbrekers.org.  

• Wil je solliciteren? Mail dan je cv en motivatiebrief veilig via www.baanbrekers.org/solliciteer 
vóór 2 juli a.s. Vermeld het vacaturenummer 21-27.  

 
Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. 

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
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