
collegagezocht
FACILITAIR MEDEWERKER (0,75 FTE) per direct 
Cultuurhuis Heemskerk verzorgt cultuureducatie en muzieklessen voor alle inwoners van Heemskerk. Dit doen we met  
een klein en enthousiast organisatorisch team en een groot aantal deskundige docenten. We werken zowel op onze eigen 
locatie, een gemeenschappelijk gebouw met het gemeentehuis en de bibliotheek, als op de scholen in Heemskerk.

Om onze lessen, projecten en evenementen goed te laten verlopen zoeken we per direct een enthousiaste, sociale en  
daadkrachtige facilitair medewerker. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor leerlingen, docenten, bezoekers  
en medewerkers en zorgt ervoor dat alle lokalen gereed zijn voor de lessen en repetities.  

Wij zoeken iemand voor:
• Beheer lokalen
• Beheer en onderhoud apparatuur en instrumenten
• Technische ondersteuning
• Aanspreekpunt voor klanten en docenten
• Beheer kantine
• Ondersteunen bij evenementen en concerten
• Ondersteunen bij verhuur lokalen en instrumenten
• Verspreiden en actueel houden flyermateriaal
• BHV (jaarlijkse cursus wordt verzorgd) 
 
Wij bieden:
• Een inspirerende, afwisselende en gezellige werkplek
• Jaaraanstelling van 0,75 fte met intentie voor vast contract
• Schaal 3 CAO Kunsteducatie (afhankelijk van ervaring tussen €1829 - €2249 op basis van 36 uur)
• 8% vakantiegeld, 5% eindejaarsuitkering, €250 per jaar opleidingsbudget
• Werktijden: Ongeveer 27 uur per week verdeeld over de maandag-, woensdag-,  

donderdag- en vrijdagmiddag/avond en gemiddeld 1 dag per maand flexibel  
gedurende het weekend of vakanties

• De meeste schoolvakanties vrij 
 
Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Schievink  
of Mirjam du Cloo 0251 836 003. Motivatie, CV en/of  
vragen kunt u mailen naar info@cultuurhuisheemskerk.nl

Sluitingsdatum maandag 23 maart, de sollicitatiegesprekken  
zijn gepland op vrijdag 27 maart

Wij zoeken iemand die: 
• Sociaal en communicatief is
• Affiniteit met cultuur / muziek heeft
• Zelfstandig kan werken
• Pro-actief en flexibel is
• Technisch inzicht heeft
• In bezit is van een rijbewijs en auto
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