
    

   

INTERNE- en EXTERNE VACATURE 
 
Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum. Wij bieden diensten aan op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Hier wordt geleefd en gewerkt in gemeenschap. Onder 
een gemeenschap verstaan wij de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. 
Samen zorgen we ervoor dat de bewoner de best mogelijke zorg ontvangt, zorg naar de wens 
van deze bewoner.  
 
 

Voor het stafloket facilitair zijn wij op zoek een enthousiaste collega voor de functie van 
 

Strategisch adviseur facilitair 
Gemiddeld 28 tot 32 uur per week 

 
 

Wat ga je doen als strategisch adviseur? 

Samen met je collega’s facilitair en andere stafloketten adviseer en ontzorg je de 

gemeenschappen, zodat de medewerkers in het primaire proces zich kunnen richten op het 

welzijn en de zorg van onze bewoners. Hierbij optimaliseer je zo nodig de facilitaire processen. 

Je vertaalt de visie van Sint Anna en de besturingsfilosofie naar de verschillende facilitaire 

visies en beleid (eten/ drinken, hygiëne (HACCP) en/ of milieu en veiligheid, ICT en domotica,  

gastvrijheid, wassen, inkoop ed.). Hierbij onderhoud je contacten met externe leveranciers. 

Samen met je collega’s van het stafloket facilitair stel je de facilitaire begroting op en beheer 

en monitor je de budgetten. 

 

Sint Anna is bezig met een nieuwbouw traject. Als strategisch adviseur heb je de rol van interne 

coördinator in het nieuwbouw traject en voer je de strategische en tactische taken op het 

gebied van onderhoud uit volgens MJOP, rekening houdend met de vastgoedontwikkelingen 

en het nieuwbouw project.  Hierbij heb je een overkoepelende blik en signaleer je vooraf wat 

er nodig is. Je geeft adviezen aan de bestuurder en werkt nauw samen met het externe bureau 

dat de verbouwing begeleid.  

 
Wie zoeken wij? 
 

Een ervaren en professionele strategisch adviseur met minimaal een relevante HBO-opleiding 

en kennis van facilitaire processen en inkoop. Ervaring met een nieuwbouw project is tevens 

een vereiste.  

 

Van nature werk je vanuit gelijkwaardigheid en werk je graag samen en weet je met de juiste 

collega’s de verbinding te leggen. Om het primaire proces goed te ontzorgen ben je 

klantgericht en kun je de vraag van het primaire proces en de ontwikkelingen in de markt 

vertalen naar passende oplossingen. Hierbij is het van belang dat je met weerstanden en 

belangentegenstellingen om kunt gaan en medewerkers weet te motiveren. Hiernaast beschik 

je over onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en 

inventiviteit. 
 



    

   

Wat bieden wij? 
 

• In eerste instantie wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 12 maanden 
aangeboden voor gemiddeld 28-32 uur per week; 

• Werktijden worden in overleg vastgesteld; 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 60 of 65, afhankelijk van invulling van 
de functie) en deelname aan pensioenfonds Zorg en Welzijn.  

 
Ben je geïnteresseerd? 
We horen het graag van je! Stuur jouw motivatie en CV onder vermelding van vacaturenummer 
19-53-FB vóór 11 november naar vacatures@sintannaboxmeer.nl.  
 
Wil je eerst meer informatie? Neem dan gerust even contact op met Enny Hoenselaar of Lieke 
Fransen, zij zijn telefonisch bereikbaar op 0485-571541. Meer informatie over Stichting Sint 
Anna kun je vinden op www.sintannaboxmeer.nl.   
 

DEZE VACATURE WORDT GELIJKERTIJD INTERN EN EXTERN VERSPREID 
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