Vacature
FACILITAIR BEHEERDER (36 uur per week)
Dynamo is een creatieve ontmoetingsplek voor jong talent. Een jongerencentrum, podium, workshopruimte en
school in één. In een energieke leerwerkomgeving ontwikkelt jong talent zich bij Dynamo in dans, muziek,
kunst, cultuur, gaming, sport en nieuwe media. Ook zijn de subculturen Urban, Rock en Dance vanuit
vrijwilligersgroepen sterk vertegenwoordigd.
Wat ga je doen?
Als beheerder ondersteun je programmering, zakelijke verhuur en maak je onderdeel uit van het facilitair
team van Dynamo. Bij de organisatie van evenementen help jij met de roosters, het klaarzetten van de ruimtes
en de catering. Ook ondersteun je bij technische werkzaamheden zoals licht en geluid en gebouwenbeheer.
Je vindt het geen probleem om af en toe in te vallen voor collega(s) zodat de zaak kan blijven draaien. Je
werkt samen met de regisseurs, de baliemedewerkers, het secretariaat en met vrijwilligersgroepen en
stagiaires. Kortom, je draagt zorg voor het beheer, de schoonmaak en draagt bij aan het runnen van bar en/of
verhuur van zaalruimtes. Als facilitair medewerker ben je het klantvriendelijke aanspreekpunt voor bezoekers
en deelnemers aan activiteiten.
Wie ben jij?
• Bij voorkeur ben je in het bezit van een facilitair diploma op mbo-niveau;
• Horeca-ervaring is een pluspunt;
• Technisch inzicht;
• Digitaal vaardig;
• In bezit van de vereiste papieren (BHV/EHBO en Sociale Hygiëne), of de bereidheid om deze te
behalen;
• Je bent communicatief vaardig, weet van aanpakken en hebt een gastvrije instelling;
• Bereidheid om te werken op onregelmatige tijden en in het weekeind.
Wat bieden wij?
• Salaris volgens de CAO Sociaal Werk in schaal 5, op basis van de referentiefunctie Beheerder (min.
€ 2.113,- en max. € 3.009,- bruto per maand bij 36 uur);
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een loopbaanbudget, individueel keuzebudget, 13e
maand, pensioenregeling, reiskostenregeling, fietsenplan en een zelfstandige en afwisselende functie.
Wil jij meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Dries Noppe, Coördinator Facilitaire
Dienstverlening: 06-136 987 07 of Susan van den Wittenboer, manager Dynamo: 06-483 791 31.
Heb jij interesse?
Solliciteer kan tot en met dinsdag 1 maart via onderstaande link:
https://werkenbij.lumenswerkt.nl/vacaturebeschrijving/facilitair-beheerder-jongerencentrum-dynamo
Een (e-)assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
Wij vinden het belangrijk om mensen die langdurig werkloos zijn, of die om andere redenen moeilijk aan werk
kunnen komen, een kans op werk te bieden. We geloven in talenten en nodigen hen daarom nadrukkelijk uit
om bij ons te solliciteren. Graag dragen we op deze manier bij aan de werkgelegenheid voor mensen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hiervoor worden we erkend door het behalen van een PSO-certificaat trede 3.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

