
 

 

 

De Kringwinkel Antwerpen, eigenzinnig milieu- en tewerkstellingsbedrijf in de sociale economie, 

zoekt een 

 

FACILITY MANAGER 
 

Vanuit je expertise en visie ben je de motor achter alle ondersteunende activiteiten die de 

optimale werking mogelijk maken van onze negen winkels en het centraal magazijn.  

 
 

Je takenpakket: 

 

 In overleg met het strategisch team ontwikkel je een facility beleid voor onze 

ondersteunende afdelingen (beheer gebouwen, kantine, economaat, aankoop en IT)  

 Je stelt actieplannen op en stuurt je team aan in de uitvoering ervan.  

 Je stelt een budgetplan op en bent verantwoordelijk voor de naleving ervan.  

 Je volgt de ontwikkelingen binnen je vakgebied en bent op de hoogte van actuele wet- en 

regelgeving, relevante evoluties op vlak van technieken en materialen, … 

 Je voert prijsonderhandelingen en maakt afspraken bij uit te voeren werken, bestellingen, 

onderhoudscontracten, …  

 Vanuit je kennis en expertise maak je kritische reflecties bij de bestaande facilitaire 

processen en formuleer je verbetervoorstellen. In overleg met het strategisch team en de 

teamleiders implementeer je deze in de organisatie. 

 

 

Je Profiel 

 

 Je bent een teamspeler die graag en veel initiatief neemt. Je steekt de handen uit de 

mouwen, vaak figuurlijk, soms ook letterlijk 

 Je bent analytisch ingesteld, met zin voor organisatie en optimalisatie.  

 Je werkt zelfstandig en resultaatgericht, met de nodige creativiteit, flexibiliteit en kritische 

ingesteldheid.  

 Je communiceert vlot en duidelijk. Met je gedrevenheid weet je anderen te 

enthousiasmeren.  

 Je beschikt minstens over een bachelorsdiploma met brede technische basiskennis en/of 

hebt minstens drie jaar werkervaring in facility management.  



 

 

 Ervaring met het aansturen van kansengroepmedewerkers vormt een sterke troef.  

 

Ons Aanbod 

 

 Een voltijdse (36u) uitdagende, afwisselende job in een dynamisch groeibedrijf met een 

hart voor mensen. 

 Extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of terugbetaling woon-

werkverkeer openbaar vervoer aan 100%). 

 Opleidings- en bijscholingsmogelijkheden op maat.  

 

Interesse? 

 

Stuur je motivatiebrief en CV voor 12 september 2018 per e-mail naar 

aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be met als onderwerp ‘Sollicitatie voor facility manager’. 
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