Vacature vrijwilliger (M/V)

Medewerker Gebouwbeheer (M/V)
(voor ca. 4 uur per week)
Het gebouw van Filmhuis Bussum vraagt regelmatig om goed vaktechnisch en bouwkundig
onderhoud, waarbij kleine werkzaamheden zoveel mogelijk intern worden uitgevoerd. Voor de
ondersteuning en het onderhoud van het gebouw zoeken wij een tweede Medewerker
Gebouwbeheer. Iemand die het leuk vindt om voor het Filmhuis diverse vaktechnische hand- en
spandiensten uit te voeren en het management kan adviseren over onderhoud. Jij bent een van de
twee gebouwbeheerders.
Wat houdt de functie in?
 Het uitvoeren van standaard eenvoudige technische en bouwkundige werkzaamheden.
 Sommige werkzaamheden moeten i.v.m. de veiligheid of anderszins op korte termijn (soms
dezelfde dag) worden uitgevoerd.
 Het meedenken en adviseren over technische en bouwkundige vraagstukken.
 Het - in overleg - inschakelen van externe vaktechnische medewerkers voor het uitvoeren van
(onderhouds) werkzaamheden aan het gebouw.
 Het begeleiden en nakijken of de werkzaamheden correct zijn/worden uitgevoerd.
 Het onderhouden en begeleiden van externe contracten m.b.t. de installaties van het gebouw.
 Het controleren van offertes en facturen van verrichte onderhoudswerkzaamheden.
 Het monitoren van juistheid van contracten en facturen van energieleveranciers.
 Het in overleg inplannen en bewaken van onderhoud.
 Het ontvangen van monteurs en installateurs.
Wat zoeken wij?
Wij zoeken iemand die uitstekend zelfstandig (maar ook goed in teamverband) kan werken en een
aantoonbare proactieve houding heeft.
Iemand met een vaktechnische achtergrond, een technische opleiding is natuurlijk een pré. Hij/zij
vindt het leuk om zelf kleine klussen uit te voeren, bv. het uitvoeren van kleine schilder- en
bouwkundige werkzaamheden. Hij/zij heeft een adviesfunctie van wat technisch noodzakelijk is. Wij
zoeken iemand uit de nabije omgeving, die flexibel is i.v.m. de onregelmatigheid van de
werkzaamheden.
Wat bieden wij?
 Een ontspannen en gezellige werksfeer met afwisselende werkzaamheden
 Regelmatige speciale filmvertoningen voor medewerkers
 Jaarlijks een medewerkersfeest
 Gratis naar reguliere filmvoorstellingen mits de zaal voor minder dan ¾ verkocht is
 12 gratis toegangskaartjes per jaar
Belangstelling?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Janine Beulink (directeur) tel.
035-694 5330. Geïnteresseerd in deze functie? Reageer dan graag voor 30 april 2018 via het
aanmeldingsformulier op www.filmhuisbussum.nl, te vinden onder de knop ‘Over Ons’.

