!GO voor mensenwerk is het uitvoeringsbedrijf van zes gemeenten voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met ruim 750 medewerkers
werken wij als sociaal werkbedrijf samen aan onze missie: het succesvol
ontwikkelen en begeleiden van mensen naar regulier werk. Hiervoor bieden
wij een breed scala aan producten en diensten binnen diverse product
markt combinaties zoals groenvoorziening, in- en ompakwerkzaamheden,
arbeidsintegratie en detachering. Onze commerciële afdeling WerkLink
bemiddelt op professionele wijze medewerkers naar een reguliere
werkgever in de regio. !GO kent een dynamische werkomgeving waarin een
gemeenschappelijke toekomst voor mens-en-werk in denken en handelen
centraal staat.
Voor de multifunctionele accommodatie (MFA) Dussen en het leveren van
een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en doorontwikkeling van onze
organisatie, is !GO op zoek naar een

Uitvoerder (facilitaire diensten)
Functioneel beheer van MFA Dussen
16 - 24 uur per week

De uitdaging
Als uitvoerder ben je van alle markten thuis op het gebied van facilitaire
dienstverlening. Je verricht 1e lijns reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden en zorgt voor periodieke controles. Voor de
gebruikers verricht je algemene ondersteunende diensten. Een beschrijving
met specifieke taken vindt je in de bijlage.
Je wordt enthousiast van het ontwikkelen van medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Het opgestelde trajectplan van de medewerker
is daarbij uitgangspunt. Bij het indelen van de werkzaamheden houd je
rekening met hun mogelijkheden en ontwikkelpunten. Je geeft ook input
voor de te houden functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Gezien de aanwezigheid van een kinderopvangcentrum in het MFA is het
van belang dat je goed met kinderen om kunt gaan. Om deze reden dien je
een geldige verklaring omtrent gedrag te kunnen overleggen.
Je vervangt de schoonmakers bij ziekte/afwezigheid. Daarnaast ben je
bereid om in de avonden en weekenden te werken en ben je hierbij flexibel
inzetbaar.
Kortom: jij bent voor !GO die professional die meerdere dingen
tegelijkertijd overziet en operationeel aan kan!
!GO zoekt
Iemand met een MBO+ werk- en denkniveau, verkregen door een facilitair
gerelateerde opleiding. Je hebt de diploma’s VCA-VOL en BHV of bent
bereid deze te halen. Je communiceert zowel mondeling als schriftelijk
uitstekend, je bent makkelijk benaderbaar en een dienstbare gastvrouw/heer. Je voelt je betrokken bij je collega’s en werkzaamheden en
coördineren en plannen gaat je goed af. Daarnaast herken je je in onze
kernwaarden actief, betrokken, betrouwbaar en professioneel en handel je
hier ook naar.

Ons aanbod
Een inspirerende werkomgeving binnen een dynamische organisatie.
De kans een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het MFA
Dussen en onze organisatie. Het betreft een ontwikkelfunctie met een
aanbod voor een dienstverband van een jaar en optie tot verlenging. Het
salaris is marktconform, inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring.
Reactie
Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur dan je motivatiebrief en CV
vóór 3 april a.s. in via e-mail hrm@GObv.nl of per post naar !GO B.V.,
t.a.v. HRM, postbus 109, 4900 AC in Oosterhout. Voor meer informatie kun
je contact opnemen met René Meinders (manager Facilitaire Zaken) of
Jessica Flohr via 0162-374000.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke
geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een interne kandidaat.
Bijlage: specifieke beschrijving van het takenpakket op het MFA Dussen.

