
 

 

 

 

 

 Vacature Coördinator Facilitaire Dienst 

 
Wil jij werken en tegelijkertijd een vakantiegevoel hebben op de mooiste plek van Nederland? 

Kom dan in ons gezellige team op de Zaanse Schans werken! 

 

De Zaanse Schans is een unieke erfgoedlocatie voor het behoud van de Zaanse houtbouw. 
Deze typische wijk, anno 1850, is uitgegroeid tot een cultureel en toeristisch icoon van 
wereldformaat, waar tot aan 2019 jaarlijks zo’n 2,5 miljoen bezoekers kwamen. 

 

Stichting de Zaanse Schans is eigenaar van en onderhoudt de meeste panden op de Zaanse 
Schans, voert onderhoudswerkzaamheden aan het buitengebied uit en ontwikkelt en coördineert het 
beleid. Daarnaast faciliteert zij tevens het parkeer- en toiletbezoek, onze facilitaire dienst. 
Als coördinator facilitaire dienst regel jij de dagelijkse gang van zaken van beide teams in 
samenspraak met het afdelingshoofd.  

 

Werkzaamheden 
Je bent leidinggevende en aanspreekpunt voor de collega’s van de facilitaire dienst mbt 
de dagelijkse werkzaamheden en ook voor externe partijen zoals de verkeersregelaars 
en leveranciers. Je maakt de roosters en regelt vervanging bij ziekte. Het aanmaken van 
parkeerabonnementen en bestellingen voor voorraadaanvulling is ook onderdeel van je 
functie, evenals het inwerken van nieuwe collega’s en het controleren en verwerken van 
de tijdlijsten. Kortom je bent een spin in het web en hebt een brugfunctie tussen het 
kantoor en de facilitaire dienst. Je houdt tevens nauw contact met de directie mbt de 
beide teams.  
Je bent zelfstandig, maar ook in teamverband werkzaam onder directe aansturing van de 
directeur.  
 

Functie eisen 
– Werkervaring is soortgelijke functie 
– Representatief, stressbestendig en een oplossende, actieve werkhouding 
– Minimaal Mbo-niveau  
– Technisch inzicht is een pré 
– Goede mondelinge beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal 
– Kennis en ervaring met Windows Office pakket 
– Flexibel qua inzet, betrouwbaar en in bezit van verantwoordelijkheidsgevoel 
– Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken 

 
Salaris, uren en arbeidsvoorwaarden 
Deze functie is per direct voor een jaar en valt in schaal 7. Verlenging behoort waarschijnlijk tot de 
mogelijkheden. Schaal 7 loopt van €2255,- tot € 3301,- bruto per maand bij voltijds dienstverband. 
Inschaling is afhankelijk van leeftijd en ervaring.  
Een contract voor 24-32 uur per week wordt aangeboden, mogelijk is het af en toe ook nodig om in het 
weekend te werken. Uiteraard bouw je ook pensioen op.  
 
Verder is een eigen Algemene Arbeidsvoorwaarden Regeling van toepassing.  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
Overige informatie 
Bij indiensttreding dient een recente verklaring omtrent het gedrag te worden aangevraagd / overlegd.  
Inhoudelijke informatie over deze functie kunt verkrijgen bij mevrouw S. de Groot, op maandag tot en 
met donderdag tussen 8:30-13 uur op telefoonnummer 075-6817792. 
 
Algemene informatie opvragen en/of uw sollicitatiebrief met CV sturen kan naar Stichting de Zaanse 
Schans (telefoonnummer 075- 681 77 91, eventueel voicemail inspreken), afdeling Personeelszaken 
t.a.v. mevrouw E. Kroon, Schansend 1, 1509 AW Zaandam of per e mail e.kroon@dezaanseschans.nl. 
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