Wij hebben een vacature voor een:

Projectmedewerker Gebouwbeheer
36 uur per week

Je komt werken op de afdeling Facilitair Bedrijf en bent actief betrokken bij de
ontwikkeling van deze afdeling. Binnen het Facilitair Bedrijf is de
Projectmedewerker Gebouwbeheer samen met een collega verantwoordelijk voor
het technisch beheer gericht op de bedrijfszekerheid en inzetbaarheid van
gebouwen en installaties van onze drie locaties op basis van risicobeheersing.
Het betreft een functie waarbij zowel regie als uitvoering onderdeel vormen.
Je bent de centrale spil die bij technische zaken zorgt voor de planning,
voorbereiding, coördinatie, afstemming, sturing en controle van geplande
werkzaamheden en projecten. Dit doe je samen met de zorg en de technische
partners die de werkzaamheden uitvoeren.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor je collega’s (uit de zorg) en bent in staat 1e
lijn storingen zelf op te lossen en/of daarvoor onder jouw regie de juiste
ondersteuning in te schakelen.
Door het actueel houden van de Meer Jaren Onderhoud Planning biedt je de
organisatie inzicht in toekomstig noodzakelijk onderhoud en vervangingen gericht
op het zo optimaal en doelmatig benutten van de betreffende voorzieningen binnen
de grenzen van de afgesproken kwaliteitseisen.
Wat breng je mee?
Je bent een generalist met een MBO+/HBO technische opleiding elektrotechniek
of werktuigbouwkunde en aantoonbare kennis van E- en W-installaties. Je bent
bekend met MJOP’s en de vertaling ervan naar planmatig operationeel onderhoud.
Daarnaast ben je in staat om (storing) analyses uit te voeren, gericht op het
voorkomen van (ver)storingen en de uitkomsten te vertalen in verbeteringen in het
preventief onderhoud. Bedrijfshulpverlening heeft je interesse en samen met je
collega wil jij de organisatie van de bedrijfshulpverlening op je nemen.
Je bent bereid bereikbaarheidsdiensten te draaien.
Je bent een teamspeler die zelfstandig kan werken en bent in staat om prioriteiten
te stellen en de voortgang te bewaken. Flexibiliteit en dynamisch acteren in
situaties die dit vereisen, zijn voor jou vanzelfsprekend. Daarnaast ben je sociaal
en heb je goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
Samen met je collega’s binnen facilitair bedrijf draai je bereikbaarheidsdiensten.

De kracht van
Instituut Verbeeten
Instituut Verbeeten levert medisch
specialistische zorg op het gebied
van Radiotherapie en Nucleaire
Geneeskunde.
De manier waarop wij met
patiënten omgaan is de kracht van
Instituut Verbeeten: we bieden
zorg op maat, met aandacht voor
wat patiënten én hun naasten zelf
belangrijk of nodig vinden. Het is
onze missie om alle patiënten de
best mogelijke zorg te bieden met
zo min mogelijk fysieke en
mentale belasting.
Dit doen we door continu te
werken aan het toegankelijk
maken van de nieuwste
technieken die het behandel- en
onderzoekstraject sneller, beter en
vooral patiëntvriendelijker maken.
In 65 jaar zijn wij uitgegroeid tot
een hypermoderne instelling met 3
radiotherapievestigingen in Tilburg,
Breda en Den Bosch. Samen met
zo’n 250 medewerkers behandelen
wij jaarlijks 4500 patiënten en
worden 7000 patiënten onderzocht.
www.verbeeten.nl

Wat bieden wij jou?
Een omgeving waarin de patiënt voorop staat, waar enthousiaste medewerkers de
beste mogelijk zorg leveren. Verantwoordelijke en afwisselende werkzaamheden in
een zelfstandig en groeiende organisatie en een team die hieraan een actieve
bijdrage levert. We nemen je aan voor 1 jaar met, bij goed functioneren, zicht op
een contract voor onbepaalde tijd. Je salaris wordt gebaseerd op kennis en ervaring
en bedraagt maximaal € 3774,-. De cao ziekenhuizen is van toepassing.
Informatie en solliciteren
Herken jij jezelf in deze vacature en wil je kennismaken met ons? Stuur dan voor
10 januari 2022 je motivatie en CV naar sollicitatie@bvi.nl. Voor meer informatie:
neem contact op met Edwin Otten, Projectmedewerker Gebouwbeheer, telefoonnr.
013 - 594 7657. De eerste gespreksronde vindt plaats op 13 januari 2022 en de 2e
gespreksronde vindt plaats op 20 januari 2022.
Bij indiensttreding vragen wij een VOG. Acquisitie naar aanleiding van deze
vacature wordt niet op prijs gesteld.
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