CVD
Teamleider Facilitair
32 uur per week
Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie (ruim 500 medewerkers) en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Wij geloven er in
dat elke Rotterdammer talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die
talenten te kunnen benutten. Wij bieden die ondersteuning met een breed pakket aan diensten! Jaarlijks bereiken wij ruim 15.000 Rotterdammers vanuit ruim 20 locaties verspreid over heel Rotterdam.
Kernwaarden van het CVD zijn: erin geloven, integer zijn, verbinding maken en ontwikkelingsgericht
zijn.
Waar ga je werken?
De teamleider facilitair zal worden ingezet op de grotere voorzieningen van het CVD die meerdere
maatschappelijke opvang functies onder 1 dak hebben zoals nachtopvang, dagactiviteiten, verblijf. In
de betreffende voorzieningen ben je verantwoordelijk voor het ondersteunend facilitaire personeel. De
portiers vormen daarbij een grote groep. Daarnaast gaat het om functies als nachtwaker, wasvrouw
en kok.
Hoe ziet een werkdag eruit?
Je bent verantwoordelijk voor een diversiteit aan zaken die te maken hebben met het facilitair uitvoerend personeel. Je kan prima schakelen tussen diverse disciplines en verschillende locaties. Je bent
aanspreekpunt van het facilitair personeel als het gaat om de bezetting en aansturing. Je hebt verstand van verschillende facilitaire takken van sport zoals balie/portier medewerkers of kok en keukenhulp. Naast een expliciete focus op de operationele continuïteit van deze ondersteunende medewerkers draag je bij aan het verder professionaliseren van deze groep binnen de genoemde locaties.
Daarnaast ben je onderdeel van het CVD brede Calamiteitenteam en draai je regelmatig ‘calamiteitendienst’: je bent maandelijks voor een aantal dagen oproepbaar bij een calamiteit, ook in het weekend. Je werkt nauw samen met de verantwoordelijke teamleiders van de voorzieningen waar je wordt
ingezet.
Wat breng jij mee?
 HBO werk- en denkniveau;
 Minimaal 3 jaar relevante werkervaring binnen een dienstverlenende, leidinggevende functie,
 Affiniteit met vraagstukken op facilitair gebied;
 Woonachtig in de regio Rotterdam;
 Ervaring in de welzijn of zorg is een pré;
 Je kan omgaan met diverse vraagstukken van uiteenlopende aard, waarbij oplossings- en resultaatgerichte initiatieven worden verwacht;
Beschik jij over de volgende competenties?
Inittief,Ontwikkelingsgericht,Omgevingsbewust,Besluitvaardigheid,Groepsgericht leiderschap, Organisatiesensitiviteit, Overtuigingskracht.
Wij bieden jou:
 een marktconform salaris: inschaling is in salarisschaal 9, maximaal € 3.988,- bruto per
maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van ervaring, opleiding en deskundigheid;
 arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, o.a. een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 een goede werksfeer en door passie gedreven medewerkers;
 mogelijkheden om je verder te ontwikkelen via je LoopbaanBudget dat je in overleg kunt besteden aan jouw individuele inzetbaarheid;
 deze functie hoort onder het functieprofiel ‘Teamleider Uitvoering A’.
Ben jij de nieuwe collega die we zoeken?
Stuur dan vandaag nog jouw motivatiebrief en CV o.v.v. vacaturenummer 19.003 per email naar vacatures@cvd.nl! Reacties ontvangen wij graag vóór 8 februari 2019.
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Maurits Uipkes, manager Service
Organisatie. tel. 010-2438170.

