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KIEN maakt mensen blij! Om te zorgen voor nog meer blije gezichten bij onze
opdrachtgevers, onze eigen KIEN medewerkers en onze samenwerkingspartners
zijn wij op zoek naar een Facility Desk medewerker voor o,8-1 FTE.
Samen met je collega’s draag je zorg voor het ondersteunen van de opdrachtgevers op facilitair
gebied. Daarbij vinden wij het belangrijk dat jij onze kernwaarden Transparant, Ondernemend en
Persoonlijk leidend laat zijn in jouw werk.
Wie ben jij? Jij bent een aanpakker! Servicegericht in hart en nieren. Jij wilt er alles aan doen om er
voor te zorgen dat de vraag vanuit de opdrachtgever direct op de juiste plek terecht komt. Jij regelt
dat gewoon! Vanzelfsprekend voel jij passie voor het facilitaire vak. Je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en een hoog kwaliteitsbesef. Je herkent jezelf in eigenschappen als
flexibel, servicegericht, sensitief, informeel en aanpakken.
Jouw werkzaamheden:
▪ het aannemen en behandelen van meldingen, storingen, aanvragen en klachten
▪ opvolging en terugkoppeling geven aan onze opdrachtgevers
▪ zorgdragen voor een up to date FMIS systeem (Facilitor)
▪ opdrachtgevers op een correcte en klantvriendelijke manier te woord staan
Wij bieden:
▪ een prettige werkomgeving waarin je wordt gestimuleerd om je eigen verantwoordelijkheid
te nemen
▪ een energieke groeiende organisatie
▪ persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden
▪ een startsalaris van € 1.800,- bruto per maand o.b.v. 40 uur
Ben jij KIEN? Heb je passie voor het facilitaire vak? Maak jij het klanten graag naar hun zin? Kun jij
tevens onderstaande vragen met een overtuigende “Ja” beantwoorden, dan nodigen wij je van harte
uit om te solliciteren!
▪ Voel jij je thuis bij bovenstaand verhaal?
▪ Ben jij actiegericht, oplossingsgericht en tevens scherp van geest?
▪ Breng jij energie in een team?
▪ Heb jij afgeronde MBO opleiding niveau 4 met werkervaring in een vergelijkbare functie of;
▪ Ben je recent afgestudeerd aan de opleiding HBO Facility Management?
▪ Ben jij woonachtig in de omgeving van Eindhoven?
Geïnteresseerd om bij ons te komen werken? Je CV met motivatie kun je uiterlijk tot 17 januari
aanstaande sturen naar k.reijnders@kien-fm.nl. Voor vragen over de functie kun je contact
opnemen met Kim op 06-83919368. We zien je cv graag tegemoet!

De wereld is al ingewikkeld genoeg. Wij zijn KIEN.

