SCOPE scholengroep zoekt met ingang van 1 maart 2022 (of z.s.m. hierna) een verbindend
en daadkrachtig
HOOFD VAN DIENST HUISVESTING
(32-40 uur per week)
Als hoofd van dienst huisvesting adviseer en ondersteun je de directie en het College
van Bestuur op het gebied van huisvesting, beheer en onderhoud, coördineer je
en geef je leiding aan de afdeling.
Het hoofd van dienst huisvesting:
• ontwikkelt plannen en adviezen met betrekking tot nieuwbouw, verbouw en
uitbreiding van gebouwen en de (technische) inrichting ervan.
• voert overleg met de gebruikers over huidige en toekomstige behoeften met
betrekking tot huisvesting, inrichting en inventaris en stemt de behoeften af op
technische en budgettaire mogelijkheden.
• houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor lopende onderhouds- en
huisvestingsprojecten en voert overleg daartoe met o.a. architecten en
gemeentelijke instanties.
• houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van
gebouwen, apparatuur en materialen en adviseert over vervanging en reparatie.
• is verantwoordelijk voor een juiste naleving van regelgeving op het gebied van de
beveiliging en veiligheid van (de gebruikers van) de gebouwen en terreinen.
• stelt een jaarlijks onderhoudsplan en begroting, afgeleid van het
meerjarenonderhoudsplan (MOP) op en is, na goedkeuring door de directie en
College van Bestuur, verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
• geeft leiding aan het team huisvesting en de facilitaire dienst.
• legt jaarlijks verantwoording af aan het College van Bestuur voor de uitgevoerde
taken van de dienst middels een jaarrapportage.
Om in aanmerking te komen voor de functie van hoofd van dienst huisvesting beschik
je over:
• een afgeronde opleiding hbo bouwkunde/hbo facilitair management of
vergelijkbaar, aansluitend op dit vakgebied;
• kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting;
• kennis van veiligheids- en inspectierichtlijnen;
• kennis van de arbo-, milieu- en veiligheidswetgeving;
• vaardigheid in het beoordelen van financiële- en technische consequenties van
onderhoudsprojecten;
• vaardigheid in het onderhandelen met leveranciers, bedrijven en fabrikanten;
• leidinggevende vaardigheden (coachen, functioneringsgesprekken, aansturen, e.d.);
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden
Op deze functie zijn de arbeidsvoorwaarden vanuit de cao vo van toepassing. De functie
binnen SCOPE is ingeschaald in schaal 12, tot maximaal € 5.784,- bruto (fulltime).
Naast ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bieden wij goede arbeidsvoorwaarden zoals
een vaste eindejaarsuitkering, persoonlijk budget en maar liefst 428 vakantie uren
(fulltime) per jaar.
Jouw motivatiebrief met curriculum vitae kunnen tot uiterlijk 7 januari 2022 gericht worden
aan het bestuur van de Stichting: SCOPE scholengroep, t.a.v. Ine Pieterse-Keijzer,
bestuurssecretaresse, Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn of per e-mail naar
bestuur@scopescholen.nl.
Graag onder vermelding van “sollicitatie hoofd dienst huisvesting”.

