
FACILITY
MANAGER

• Je stuurt een gemengde ploeg aan van vijf medewerkers 
(twee klusmedewerkers, twee administratieve krachten en een 
economaatsmedewerker) 

• Je werkt nauw samen met en onder leiding van de financieel 
directeur

• Je beheert en beheerst samen met je team het overzicht over        
de nodige en gevraagde onderhoudswerken, je stelt prioriteit en stelt een realistische planning op

• Op basis van de planning zorg je voor heldere aansturing van je ploeg en volg je de uitvoering van de 
werkzaamheden op

• Je controleert de uitgevoerde werken (door eigen medewerkers of externe aannemers)
• Je stelt heldere lastenboeken op voor externe aannemers, vraagt offertes op en maakt op basis van prijs- en 

kwaliteitsvoorwaarden een preselectie die de directie toelaat om vlot en inzichtelijk een leverancierskeuze te 
maken

• Je beheert en beheerst het overzicht aan noodzakelijke keuringen van installaties
• Je zorgt voor verbeteracties die de werkzaamheden m.b.t. onderhoud en aankoop faciliteren
• Je begeleidt je medewerkers, ontdekt hun talenten en laat hen schitteren

• Je werkt in een uitdagende onderneming die 
toonaangevend is op vlak van circulariteit en sociaal 
ondernemerschap

• Je krijgt veel vrijheid en kansen om verantwoordelijkheid 
te nemen

• Je collega’s komen uit de hele wereld (meer dan 70 
verschillende landen)

• Je voltijdse uurrooster telt 36 uur per week. Alle 
gewerkte overtijd wordt omgezet in vrije dagen

• Volgens je anciënniteit heb je recht op extra 
vakantiedagen

• Extralegale voordelen: laptop & smartphone, 
hospitalisatieverzekering, inkomensgarantieverzekering, 
ecocheques, riante fietsvergoeding of terugbetaling 
woon-werkverkeer openbaar vervoer aan 100%

• Opleidings- en bijscholingsmogelijkheden

To do

Sollicitatie richten aan 

aanwervingen@dekringwinkelantwerpen.be

Toe te voegen berichtregel: Sollicitatie Facility 

Manager
Toe te voegen bijlagen: cv en motivatiebrief 

Jouw plek in de kringwinkel

Jouw TalenTen

Troeven

Jouw uiTdagingen 

  600 Jobs voor mensen die heT 
moeiliJk hebben op de arbeids-

markT 

4 milJoen kg hergebruik 
per Jaar = 

403 gevulde 
zeeconTainers

• Een geboren organisator
• Een creatieve probleemoplosser
• Flexibel in het omgaan met sterk wisselende 

werkvolumes en verwachtingen
• Planmatig, ordelijk en gestructureerd
• Teamspeler met sterke communicatieve en    

relationele vaardigheden
• Enthousiaste en positieve persoonlijkheid
• Vaardig in het gebruik van PC en courante  

softwarepakketten


