
   

Ligt jouw toekomst in Kinderdijk? 

 

UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk is over de hele wereld beroemd om zijn molens en gemalen. Hier 

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

onverzettelijkheid de eeuwige strijd met het water aan te gaan. Kinderdijk staat bol van de historie 

maar de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, beheerder van het molencomplex, heeft grote ambities 

voor de toekomst. De verdieping van de beleving, digitalisering van bezoekersopties en uitbreiding 

van moderne faciliteiten zijn in volle gang. Daarom zijn we per direct op zoek naar nieuwe collega's 

met gevoel voor ons Werelderfgoed, die samen met ons het unieke verhaal van het Nederlandse 

waterbeheer willen vertellen. Zo kunnen elk jaar honderdduizenden bezoekers van over de hele 

wereld in Kinderdijk onze strijd met het water beleven. Met ruim 200 vrijwilligers en een team van meer 

dan 40 vaste medewerkers bouwen we voort op eeuwen geschiedenis en 20 jaar UNESCO 

Werelderfgoedstatus: een belangrijke verantwoordelijkheid voor wie ons professionele team komt 

versterken als 

      

Facilitair manager (M/V) 

Fulltime 

 
Functieomschrijving: 

Je bent verantwoordelijk voor het zo soepel mogelijk laten verlopen van alle activiteiten binnen de 

stichting. Dat doe je door ondersteuning te bieden aan andere afdelingen, op zowel praktisch als 

strategisch niveau.  

 

Onze facilitair manager: 

− Is verantwoordelijk voor alle facilitaire activiteiten in gebouwen en op het terrein van de 

stichting. 

− Is verantwoordelijk voor het groenonderhoud. 

− Is verantwoordelijk voor het arbobeleid. 

− Is verantwoordelijk voor het archief. 

− Fungeert als aanspreekpunt voor facilitaire aangelegenheden. 

− Organiseert verschillende interne aangelegenheden. 

− Is verantwoordelijk voor onderhoud aan huishoudelijke apparaten en verschillende voorraden. 

− Geeft leiding aan de afdelingen parkeren, schoonmaak en archief.  

 

Wat vragen wij? 

− HBO werk- en denkniveau op facilitair gebied. 

− Aantoonbare werkervaring in relevante en/of vergelijkbare functies. 

− Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.  

− Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 

− In bezit van een rijbewijs is een pre.  

 



  

Wat bieden wij? 

− Een afwisselende en uitdagende functie in een groeiende organisatie, waar ruimte bestaat voor 

eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.  

− Een goede werksfeer in een klein, informeel team. 

− Een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, volgens de CAO Dagrecreatie van    

Recron. 

 

Ben jij die facilitair manager die wij zoeken? Stuur dan voor 3 december je motivatiebrief met CV naar 

HR-adviseur Minouche Heikoop: Minoucheheikoop@molenskinderdijk.nl. Zij is ook beschikbaar voor het 

beantwoorden van aanvullende vragen. 

 

Stichting Werelderfgoed Kinderdijk 

Overwaard 2 

2961 AT Kinderdijk 

T:  0031 (0)78-6912830 

W: www.kinderdijk.nl 
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