
 

In verband met groei in de omvang van de werkzaamheden op de afdeling Financiën & 
Beheer van het Bestuursbureau is Het Stedelijk Lyceum is op zoek naar een: 

 

Stafmedewerker facilitair & beheer 
(0,8 - 1,0  FTE) 

 

Ben je… 
 

● een flexibele teamspeler 
● ervaren als generalist rondom facilitaire processen als bijvoorbeeld schoonmaak, 

tuinonderhoud, energie en afvalinzameling 
● analytisch ingesteld en in staat om waar nodig te komen tot concrete initiatieven 

en verbetervoorstellen 
● vaardig in het beoordelen van voorstellen, offertes en aanvragen en kun daarover 

professioneel adviseren  
● iemand die affiniteit heeft met beheer en onderhoud van gebouwen 
● iemand die makkelijk met diverse niveau’s in een organisatie kan schakelen en 

zaken kan afstemmen en regelen en daarbij de verschillende belangen kan zien 
en verbinden 

● doel- en resultaatgericht en in staat te organiseren en prioriteiten te stellen 
● bekend met veiligheids- en milieueisen vanuit o.a. de arbowetgeving of bereid 

deze kennis te ontwikkelen 
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Heb je… 
 

● een relevante opleiding op HBO niveau, bij voorkeur op het gebied van Facility 
Management of verwante opleiding 

● affiniteit met de organisatie van facilitaire- en huisvestingsprocessen, bij voorkeur 
in een onderwijsorganisatie 

● kennis van relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van 
facilitaire zaken, huisvesting, veiligheidseisen en arbowetgeving  
 

Dan ga je… 
 

● mede zorg dragen voor facilitaire processen en generieke huisvestingszaken van 
Het Stedelijk Lyceum zoals coördinatie en contractbeheer van bijvoorbeeld 
schoonmaak, afvalinzameling en energie, organisatie van huur en medegebruik 
van gebouwen 

● contacten onderhouden met interne partijen als een kundig gesprekspartner voor 
alle lagen in de organisatie 

● contacten onderhouden met externe partijen als leveranciers, adviseurs etc. over 
contracten en voorstellen en de uitvoering van werkzaamheden en opdrachten 

● als aanspreekpunt van de conciërges periodieke gesprekken met hen voeren over 
onderhoud, beheer en facilitaire zaken op de locaties, zonder daarbij 
hiërarchische verantwoordelijkheid te hebben 

● gedetacheerde collega-medewerkers (technische dienst, veiligheid, schilder en 
repro) begeleiden 

● mede zorg dragen voor de uitvoering, advisering over en organisatie van het 
arbo-beleid (inclusief BHV) 

● deelnemen aan overlegvormen, projecten en samenwerkingsverbanden die 
facilitair & beheer direct of indirect raken 

 
   

Vacature: stafmedewerker facilitair & beheer 



 

Je nieuwe werkomgeving 
 

Het Stedelijk Lyceum is een openbare scholengemeenschap in Enschede voor 
praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium met ruim 3400 leerlingen. 
Openbaar onderwijs betekent bij ons niet alleen dat iedereen welkom is, ook dat 
iedereen evenveel kansen krijgt en op een gelijke manier wordt behandeld. Of je als 
leerling nu goed kunt leren, creatief, sociaal of een echte sporter bent, we helpen je 
groeien en ontwikkelen tot een zelfbewust persoon. Samen met jou willen wij het 
verschil maken en werken aan het ‘later’ van onze leerlingen! 

 

Wat bieden wij? 
 

Een groeifunctie binnen de afdeling beheer. Deze afdeling is o.a. verantwoordelijk voor 
de organisatie van de facilitaire processen en het beheer en onderhoud van de 8 
gebouwen die in eigendom en gebruik zijn bij de school.  
 
De komende jaren gaan enkele grote verbouw- en/ of nieuwbouwprojecten starten.  
Door deze toename van werkzaamheden is een uitbreiding van de afdeling 
noodzakelijk. Samen met de huidige stafmedewerker facilitair & beheer zul je alle 
werkzaamheden die vallen onder het takenpakket van de afdeling gaan uitvoeren.  
In eerste instantie zul je je daarbij met name gaan bezig houden met alle facilitaire 
zaken en onder begeleiding gaan doorgroeien naar taken die betrekking hebben op het 
beheer en onderhoud van de gebouwen .  
 
Je aanstelling is in eerste instantie voor de periode van één jaar. Bij gebleken 
geschiktheid bestaat de mogelijkheid dat de aanstelling kan worden verlengd. 
Inschaling zal plaatsvinden volgens carrièrepatroon schaal 9 van de CAO-VO met een 
maximum bezoldiging van € 3.916,-- per maand. Daarnaast ontvang je 8% 
vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering van 8%. 
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Enthousiast geworden? 
 

Reageren kan tot en met 4 april 2021.  Je kunt je sollicitatie mailen naar 
pz@hetstedelijk.nl , t.a.v. Gerrie Lansink. Interne kandidaten hebben voorrang in 
de procedure. 

Wil je meer weten over de functie? 
 

Dan kun je contact opnemen met Sebastiaan Pol, hoofd financiën & beheer, via 
telefoonnummer (06) - 225 64 325. 
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