
 

 

Duik in een wereld vol water, wind en wilskracht in Kinderdijk. 

 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is over de hele wereld beroemd om zijn molens en gema-

len. Elk jaar komen bezoekers van over de hele wereld onze strijd met het water beleven. Hier 

wordt al bijna duizend jaar geschiedenis geschreven, door met slimme techniek en oud-Hol-

landse onverzettelijkheid de eeuwige strijd met het water aan te gaan. Met ruim 200 vrijwil-

ligers en een team van meer dan 40 vaste medewerkers bouwen we voort op eeuwenoude 

geschiedenis en 25 jaar UNESCO Werelderfgoed. Wij zijn per direct op zoek naar een nieuwe 

collega die ons team komt versterken als: 

      

Facilitair manager 

32 tot 40 uur 

 
Functieomschrijving: 

Je bent verantwoordelijk voor van alle facilitaire activiteiten binnen de stichting, door onder-

steuning te bieden aan andere afdelingen op praktisch niveau.  

 

Onze facilitair manager: 

− Denkt mee en adviseert op strategisch niveau het managementteam m.b.t. facilitaire 

zaken; 

− Bereidt voor, coördineert en voert facilitaire en onderhoudsactiviteiten uit m.b.t. ge-

bouwen, infrastructuur, steigers en boten (niet monumentaal); 

− Onderhoudt contacten met stakeholders; 

− Coördineert en adviseert naar het managementteam m.b.t. gebiedsbeheer en stemt 

intern af met andere afdelingen; 

− Is verantwoordelijk voor het verzorgen en onderhouden van de facilitaire inrichting 

van de gebouwen; 

− Stelt meer-jaren- en jaarlijkse onderhoudsplannen op en bewaakt budgetten; 

− Is hoofd BHV en verantwoordelijk voor het veiligheidsplan; 

− Geeft leiding aan de afdeling beheer, waarbinnen de functies medeweker beheer 

en medewerker ICT vallen. 

 

Wat bieden wij? 
Iedere werkdag kom je aan in deze unieke werkomgeving. Je bent onderdeel van een 

enthousiast team met veel liefde voor het Werelderfgoed. Hier is ruimte voor eigen initiatief 

en persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden salaris en arbeidsvoorwaarden, afhankelijk van kennis 

en ervaring, volgens de CAO Dagrecreatie van Recron. 

Heb je interesse? 
Stuur dan voor 6 februari je motivatiebrief met CV naar: janwillemdewinter@molenskinder-

dijk.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Jan Willem de Winter, manager erfgoed en 

beheer, op telefoonnummer 06 – 30 16 64 68. 
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