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Huismeester - Facilitair medewerker M/V (0,6 fte) 
 

Bijdragen aan het 
oplossen van  

waterproblemen 
 

Vanuit historische panden in 

het centrum van Amersfoort 

en Delft werken we met 40 

medewerkers aan toonaan-

gevende projecten op het 

gebied van klimaatverande-

ring en watermanagement. 

Deze projecten doen wij in 

binnen- en buitenland.  

 

Onze medewerkers hebben 

een passie voor water en mi-

lieu en willen een bijdrage 

leveren aan een verbeterde 

leefomgeving in Nederland 

en het buitenland.  

 

We werken in teams waarin 

de medewerkers prettig  

samenwerken en het  

teamresultaat voorop staat. 

 

 

 

 

 

De functie 

Als huismeester/facilitair medewerker houd 

je je bezig met het plannen, verrichten van en 

toezien op facilitaire werkzaamheden binnen 

ons kantoor. Ons kantoor is gevestigd in een 

gemeentelijk monument in het centrum van 

Amersfoort. Je zorgt voor een gastvrije, vei-

lige en prettige omgeving voor alle collega’s 

en bezoekers in dit pand. 

 

 

Wie zoeken we? 

Je hebt ervaring met facilitaire werkzaamhe-

den en houdt ervan om dingen te regelen en 

op orde te houden. 

Ben jij zelfstandig, flexibel en stressbestendig 

en heb je een proactieve werkhouding? Ben 

je servicegericht, klantvriendelijk en repre-

sentatief en bereid alle hand en span diensten 

aan te pakken die voorkomen en gevraagd 

worden? Ben je technisch ingesteld? Spreek 

en schrijf je goed Nederlands en heb je goede 

communicatieve vaardigheden? Dan is dit 

mogelijk een baan voor jou. 

 

 

Werkzaamheden 

• Verzorgen en onderhouden van een 

schoon en opgeruimd kantoor. 

• Verrichten van kleine reparaties en on-

derhoudswerkzaamheden. 

 

• Verzorgen van de catering van de lunch 

en vergaderingen. We lunchen met alle 

aanwezige collega’s gezamenlijk aan een 

gedekte tafel. 

• Op orde houden van het BHV-materiaal 

en toetreden tot het BHV-team,  

eventueel na een cursus. 

• Bestellen van boodschappen voor lunch, 

vergaderingen en borrels. 

• Bijhouden van de voorraad en inkoop 

van kantoorartikelen. 

• Eerste aanspreekpunt voor leveranciers 

voor o.a.: groot onderhoud, afval, groen-

voorziening binnen en buiten. 

• Bijhouden van de schoonmaak in het ge-

hele pand. 

 
 

Wat bieden wij? 

Een nieuwe uitdagende functie met ruimte 

voor eigen inbreng in een professionele, on-

dernemende en fijne werkomgeving. Een 

team van collega’s waarbinnen een sterk fa-

miliegevoel heerst.  

Daarnaast bieden wij een marktconform sala-

ris en een goed pakket secundaire arbeids-

voorwaarden, zoals een standaard pensioen-

regeling, mobiele telefoon en een laptop. Er is 

voldoende ruimte voor persoonlijke groei en 

ontwikkeling door middel van interne en ex-

terne opleidingen

HydroLogic behoort tot de 

beste werkgevers 

 

  

Interesse? 

Kijk op www.hydrologic.nl voor meer informatie over ons bedrijf en de bedrijfscultuur. Neem 

voor meer informatie contact op via: jobs@hydrologic.com, of bel: 033 4753535 en vraag naar 

Francine Teeuwen. Meteen reageren? Stuur je motivatiebrief met CV voor 23 juni 2019 t.a.v.  

F. Teeuwen naar hetzelfde e-mailadres

 

Vacature 

 

http://www.hydrologic.nl/

