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Facility Coördinator 32 – 40 uur
KIEN maakt mensen blij! Om te zorgen voor nog meer blije gezichten bij onze klanten,
onze eigen KIEN medewerkers en onze samenwerkingspartners zijn wij op zoek naar
gedreven Facility Coördinator.
Ben jij KIEN?

Je doet er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom voelt op zijn werkplek,
waar dan ook in het pand. 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; flexibel, servicegericht, sensitief, gastvrij, informeel en
aanpakken. Je begrijpt als geen ander dat het succes binnen facility management wordt
bepaald door de kracht van samenwerken en zet je hier actief voor in. In deze functie leg je
verantwoordelijkheid af aan onze Facilitair Manager, voor jou een coach en
sparringspartner!
Jouw werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn:










adequaat beheer van de soft services bij onze opdrachtgever; in de toekomst komen
daar ook meer technische diensten bij;
dagelijkse management van facilitaire klachten, vragen, wensen en storingen bij de
opdrachtgever;
een bijdrage leveren aan het succesvol laten samenwerken van het operationele
team;
het fungeren als aanspreekpunt voor facilitaire zaken;
het afstemmen van wensen en behoeften van de eindgebruikers met de leveranciers;
preventieve rondes lopen door gebouwen en zaken die niet passen binnen de KIEN
filosofie direct oplossen;
het coördineren van kleinschalige facilitaire projecten bij de opdrachtgever zoals
verhuizingen en kleine verbouwingen.

Wie ben jij?

Heb jij een facilitaire opleiding op Hbo-niveau afgerond en minimaal 5 jaar facilitaire
werkervaring? Ben jij KIEN en kun je onderstaande vragen met een overtuigend “JA”
beantwoorden?







Ben jij actiegericht, oplossingsgericht en tevens scherp van geest?
Breng jij energie in het team en kun jij mensen verbinden?
Durf jij échte verantwoordelijkheid te nemen, ook als het even tegenzit?
Heb jij een hoog kwaliteitsbesef en ben jij ook in staat om iedereen proactief en
positief kritisch aan te spreken die daar niet aan voldoet?
Wil je naast je functie ook helpen met bouwen aan onze organisatie?
Woon je centraal in Nederland en ben je bereid om naar diverse locaties te reizen?

Over Kien Facility Management

“De wereld is al ingewikkeld genoeg. Wij zijn KIEN”. Dit zegt veel over hoe wij zijn als facility
management organisatie. Snel schakelen, korte lijnen en persoonlijke aandacht stellen ons
in staat om samen maximale klantwaarde te creëren. Wij hebben een breed klantenbestand
met grote en middelgrote organisaties.
Wij bieden:






een prettige werkomgeving waarin je wordt gestimuleerd om je eigen
verantwoordelijkheden te nemen;
een energieke groeiende organisatie vol met aandacht voor jouw persoonlijke en
vakinhoudelijke ontwikkeling;
een salaris dat aansluit bij je opleiding en werkervaring;
Vanwege de spreiding van de werklocaties stellen wij een leaseauto beschikbaar voor
deze functie.

Interesse?

Solliciteer via deze sollicitatiebutton en laat jouw CV met motivatie achter. Voor vragen over
de functie kun je contact opnemen met Marike op 06- 227 395 52. We zien je cv graag
tegemoet!

De wereld is al ingewikkeld genoeg. Wij zijn KIEN.

