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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 een Facility
Host voor een van onze aansprekende klanten.
Wie ben jij?
Jij hebt het facilitaire zintuig. Je staat continue in verbinding met de medewerkers van onze klant en
met het facilitaire team en weet als geen ander proactief behoeften te vertalen naar verrassende
dienstverlening. Je bent de spin in het web, het centrale en vaste aanspreekpunt. Je realiseert blije
medewerkers door met hen te verbinden, hun behoeften continue te vertalen naar een verrassende
dienstverlening en hen te ontzorgen waar nodig.
Wat ga je doen?
Onze klant moet zich welkom voelen om bij jou alle facilitaire vragen te stellen en ondervinden dat je
op de hoogte bent van alles wat er op facilitair gebied speelt binnen het pand, zijn of haar werkplek!
Werkzaamheden waar je aan moet denken:










Je bent zichtbaar in de gebouwen, met name in de representatieve ruimtes (waaronder
entree/ontvangstzone, vergaderruimtes en bedrijfsrestaurant), treedt op als gastheer/vrouw naar interne en externe gasten, en ruimt kleine verstoringen op;
Je loopt periodiek schouwrondes door de gebouwen (hoofdgebouw en buitenlocaties);
Je voert kwaliteitscontroles uit op basis van de afspraken en KPI’s met de opdrachtgever;
Je draagt proactief bij aan de kwaliteitsverbetering van de facilitaire werkzaamheden;
Je spreekt collega’s aan als er niet aan de kwaliteit wordt voldaan die van hen wordt
verwacht;
Je signaleert en rapporteert verbeteringen in de operationele dienstverlening;
Je denkt actief mee over verbeteringen voor een optimale klantbeleving;
Je signaleert en rapporteert knelpunten in werkprocessen;
Je bewaakt de procedures gericht op het behouden van het kwaliteitsniveau;

Over Kien Facility Management
“De wereld is al ingewikkeld genoeg, wij zijn KIEN” 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 zoals onder andere de NS, High Tech Campus, OCI Nitrogen en DLL.

Wij zijn ondernemend met groeiambities, maar kiezen daarbij bewust de weg van de geleidelijkheid.
Continuïteit staat bij ons voorop. Intern kenmerkt onze cultuur zich het best als informeel, no
nonsens en hard werken. Lachen is niet verplicht, maar we doen het allemaal graag.
Wij bieden
 Een prettige werkomgeving waarin je wordt gestimuleerd om je eigen
verantwoordelijkheid te nemen;
 Een energieke groeiende organisatie;
 Persoonlijke ontwikkelmogelijkheden;
 Een salaris tussen €1800,00 – €2100,00 obv 40 uur euro afhankelijk van de
ervaring die je meebrengt;
Weet jij zeker dat je KIEN bent?
Spiegelen is voor ons belangrijk, want dat houdt ons scherp. Durf jij jezelf ook een spiegel voor te
houden? Als je onderstaande vragen met een overtuigende “JA” kunt beantwoorden dan nodigen wij
jou van harte uit om te solliciteren.
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Voel jij je thuis bij het bovenstaande verhaal?
Ben jij klantgericht, kwaliteitsgericht, resultaatgericht en tevens dienstverlenend?
Breng jij energie in een team?
Heb je passie voor het facilitaire vak met een warm gevoel voor hospitality?
Heb jij een Facilitaire opleiding of Hotelschool afgerond met 1 tot 3 jaar werkervaring?
Ben je in het bezit van een rijbewijs?
Heb je een goede beheersing van de Engelse taal?

Geïnteresseerd om bij ons te komen werken?
Klik op de sollicitatielink, laat je cv (met pasfoto) achter en motiveer waarom jij enthousiast bent
over deze functie. Je motivatie mag je toelichten middels een kort filmpje en versturen via whatsapp
aan onze recruiter op nummer 06-83919368.

De wereld is al ingewikkeld genoeg. Wij zijn KIEN.

