
Vacature: huismeester 

OMSCHRIJVING FUNCTIE  
 Je bent gastheer binnen de bedrijfsverzamelgebouwen Gildestraat 1 in Kampen en De Boorn 15 in 

Dronten. 

 Je begeleidt een team medewerkers binnen de facilitaire dienst; schoonmaak, catering en onderhoud;   

 Je bent contactpersoon voor onze partners: 
  - Asito voor alle schoonmaakwerkzaamheden binnen de bedrijfsverzamelgebouwen. 
  - Hanzecatering voor alle cateringwerkzaamheden binnen het  bedrijfsverzamelgebouw 
  - Huurders binnen de bedrijfsverzamelgebouwen. 
  - Externe opdrachtgevers waar we schoonmaak- en cateringwerkzaamheden uitvoeren.   

 Begeleiden en controleren van onderhoudsbedrijven 

 Je verricht werkzaamheden op het gebied van beheer van (klein) onderhoud gebouw en installatie.   

 Je zorgt voor een goede sfeer, motivatie en goede onderlinge samenwerking van de medewerkers 
binnen het team;  

 Je begeleidt medewerkers met hun dagelijkse werkzaamheden en coacht hen op gedrag;  

 Je overlegt met de unitleider over de voortgang van werkzaamheden;  

 

WIE BEN JIJ 
 Je bent een visitekaartje van de bedrijfsverzamelgebouwen 

 Je hebt een vriendelijke en representatieve uitstraling 

 Je bent een doorzetter en denkt oplossingsgericht 

 Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling 

 Je hebt altijd oog voor de verschillende belangen en kunt hier tussen schakelen 

 Je hebt kennis en ervaring met doelgroepen 

 Je hebt ervaring op het gebied van gebouw- en installatieonderhoud 

 Je hebt ervaring op het gebied van facilitaire werkzaamheden 

 Je hebt de beschikking over een eigen auto.  
 
 

WAT WIJ BIEDEN  
 Een veelzijdige brede functie in een inspirerende werkomgeving;  

 Goede arbeidsvoorwaarden en een goed salaris (€ 1.885 - 2.874) conform cao SGO;  

 Mogelijkheden tot opleiding en ontwikkeling;  

 Beschikking over een individueel keuzebudget.  
 

SOLLICITEREN  
Herken jij jezelf in dit profiel en kun je niet wachten om als Huismeester aan de slag te gaan, stuur dan je 
motivatie en cv voor 12 augustus naar vacatures@impact.nl. Wil je meer weten over de vacature neem dan 
contact op met Jasper Wemmenhove, telefoonnummer: 06 12 74 08 24. 
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