
 

                                                                 

       

Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL) biedt peuteropvang en buitenschoolse opvang voor 

kinderen van 2-13 jaar. SPL heeft 27 peuteropvang locaties en twee BSO locaties in Leiden, 

Lisse en Noordwijk. Wij werken samen met andere organisaties die zich richten op het welzijn 

en de opvoeding van het jonge kind. Zo kunnen wij bij vragen of zorgen over de ontwikkeling 

en opvoeding van peuters ondersteuning bieden aan ouders en kind.   

 

Ben jij dienstverlenend, proactief en heb je een passie voor Facility Management? 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een: 

 

Medewerker facilitair beheer 

24 uur per week (4 ochtenden) 
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 

 

In deze functie treed je op als aanspreekpunt van de afdeling facilitair beheer voor de 

medewerkers van SPL en externe partijen op het gebied van veiligheid, beheer en 

onderhoud. Je draagt zorg voor de continuïteit van lopende facilitaire zaken en de veiligheid 

op de locaties. Je werkt nauw samen met de Beleidsmedewerker Kwaliteit & Facilitair Beheer.  

 

Het takenpakket: 

 Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse ontvangst, registratie en afhandeling van 

meldingen op het gebied van facilitair beheer en ICT in ons meldingssysteem. 

 Je kan zelfstandig meldingen oplossen of je weet de juiste partijen te benaderen 

hiervoor. 

 Je kan facilitaire projecten zelfstandig draaien (bijv. een verhuizing). 

 Je bestelt en bewaakt de voorraden als kantoorartikelen, drukwerk, luiers etc. 

 Je signaleert verbeteringen en doet suggesties. 

 Je ziet toe dat werkzaamheden conform de gemaakte afspraken door derden op de 

juiste en veilige worden uitgevoerd. 

 Je ondersteunt incidenteel de overige afdelingen en locaties met administratieve 

werkzaamheden. 

 
Wij zoeken een collega die beschikt over; 

 Je hebt een afgeronde MBO opleiding richting facilitaire beheer of je bent een 

startende Hbo’er in het bezit van Facility Management.  

 Je bent in het bezit van Rijbewijs B en van een eigen auto 

 Je hebt ervaring met MS office (Excel). 

 Je beschikt over de volgende competenties; communicatief vaardig, initiatiefrijk, 

prioriteiten kunnen stellen, accuraat, een stressbestendige werkhouding en zowel 

zelfstandig als in teamverband kunnen werken.  

 Ervaring in de kinderopvang is een pré. 

 

Meer informatie: 

Een tijdelijke functie t/m december 2019 die afhankelijk van de ontwikkelingen, mogelijk kan 

leiden tot een vast dienstverband; De inschaling is in schaal 6 van de cao Kinderopvang. 

Nadere informatie over SPL en de diverse locaties zijn te vinden op onze website 

www.splopvang.nl 

Meer informatie over de functie kun je verkrijgen bij Kelly Gies Broesterhuizen 

(Beleidsmedewerker Kwaliteit & Facilitair beheer), bereikbaar op maandag, dinsdag en 

donderdag op telefoonnummer 088-3043005. 

 

 

 

 

http://www.splopvang.nl/


Heb je interesse? 

Mail uiterlijk 31 augustus 2019 je brief en CV, o.v.v. sollicitatie medewerker facilitair beheer, 

naar solliciteren@splopvang.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:solliciteren@splopvang.nl

