
    

 

 
 
 
 
 

VACATURE 
 

 

Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige zorginstelling. Wij bieden liefdevolle zorg, activiteiten en 

dienstverlening aan onze oudere bewoners. Samen met collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers zorgen 

we ervoor dat onze bewoners de best mogelijke zorg ontvangen, zorg naar de wens van de bewoner. 

In lijn met de ontwikkelingen in de ouderenzorg neemt de complexe en intensieve zorg binnen Sint Anna 

toe. Nieuwbouw is in voorbereiding en de Facilitaire Dienst is volop in ontwikkeling. Binnen onze platte 

organisatie zijn de teamleiders een belangrijke verbindende schakel. Momenteel zijn wij op zoek naar 

een nieuwe collega voor de functie van Teamleider Facilitair Algemeen. Een baan met inhoud en 

uitdagingen, op een plek waar met hart en ziel gewerkt wordt aan liefdevolle zorg en waardevol leven 

voor onze bewoners!  

 

In het kader van de doorontwikkeling van de Facilitaire Dienst zijn wij op zoek naar een  

 

Teamleider Facilitair Algemeen 
Voor 32 uur per week 

 

Wat ga je doen? 
 

Wij zoeken een teamleider met een ‘warm hart en een koel hoofd’. Je geeft op een coachende manier 

en situationeel leiding aan medewerkers van de nieuw in te richten servicedesk en de 

huismeesters/logistiek (ca 6 fte). Dit met als resultaat dat de dienstverlening aansluit bij de vraag van 

bewoners en collega’s.  

 
Daarnaast lever je een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van tactisch en 

operationeel beleid en draag je de verantwoordelijkheid voor organisatie en uitvoering van de 

aandachtsgebieden BHV, arbo en RIE. Tevens lever je een bijdrage aan het opstellen van en het 

coördineren van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). 

 

Wie zoeken wij? 

In verband met de doorontwikkeling van de Facilitaire Dienst ben je op de hoogte van en hebt ervaring 

met de inrichting van een eigentijdse Facilitaire organisatie en een ‘zorggebouw’. Specifiek is ervaring 

met het opzetten van een interne Servicedesk van belang. Technisch inzicht is niet noodzakelijk, echter 

in verband met de nieuwbouw en het coördineren van de MJOP is het belangrijk dat je de juiste partijen 

weet in te zetten en daar een gelijkwaardige gesprekspartner voor bent. Je weet mensen te begeleiden 

en mee te nemen in veranderprocessen en weet goed met weerstanden om te gaan. Men wil graag  



    

 

 

 

 

 

 

naar je luisteren en jij kunt zelf ook naar anderen luisteren. Je toont initiatief en werkt graag samen. Je 

versterkt ondernemerschap en creativiteit binnen teams, je communiceert makkelijk op diverse niveaus 

en bent innovatief.  

 
Overige functie-eisen: 

• Kennis van Facilitaire Dienstverlening op HBO-niveau en meerjarige recente ervaring in een 

vergelijkbare functie; 

• Een stevige persoonlijkheid die resultaatgericht is; 

• Bekendheid met groepsdynamiek, teamontwikkeling en daarop coachend kunnen inspelen; 

• Een verbindende leider; 

• In staat om zowel teams als individuele medewerkers in het blijvend verbeteren te 

enthousiasmeren en te stimuleren; 

• Organisatiesensitief; 

• Analytisch en cijfermatig inzicht. 

 

Wat bieden wij? 

• In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 32 uur, voor de duur van een jaar; 

• Werktijden worden in overleg vastgesteld; 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 50) en deelname aan pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Wij ontvangen graag je schriftelijke sollicitatie vóór 8 december 2021 via 

vacatures@sintannaboxmeer.nl, onder vermelding van vacature nr. 21-30-FD.   

 

Heb je nog vragen, dan kun je voor meer informatie terecht bij Marjet Zegers, via tel.nr. 0485-571541. 

Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op www.sintannaboxmeer.nl.   
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