M.O.S.
vacature

Teamleider Beheer en Facilitaire Diensten
voor 28-32 uur per week

Wil jij -net als wij- een blijvende bijdrage leveren aan een betrokken en actieve
samenleving met een sterke sociale samenhang waarin iedereen mee kán en mág doen?
Dat is mooi, want M.O.S. is op zoek naar een enthousiaste Teamleider Beheer en Facilitaire Diensten.
De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) is een brede welzijnsorganisatie die zich inzet om inwoners mee te laten
doen in de samenleving. We leveren van een bijdrage aan een betrokken en actieve samenleving door het bieden van
opvoedingsondersteuning en door invulling te geven aan wijkwerk, individueel werk en groepswerk (zoals voor jongeren, ouderen en
nieuwkomers). Naast welzijn maken ook de peuteropvang Oink! (met 12 locaties in Smallingerland) en het poppodium Iduna
onderdeel uit van M.O.S.
Bij al onze werkzaamheden worden we gedreven door onze waarden: samen sterk, sociaal vakmanschap en mens gedreven. Op
onze website www.mosweb.nl vind je hierover meer informatie.

Voor de uitvoering van onze dienstverlening hebben we met inwoners op verschillende manieren contact. Dat gebeurt door bezoeken
thuis, via mail, chat of telefoon (www.moswegwijzers.nl), of bijvoorbeeld door onze aanwezigheid in de verschillende wijkcentra. De
medewerkers van M.O.S. creëren daar, samen met vrijwilligers en samenwerkingspartners, een uitnodigende ontmoetingsplaats waar
iedereen welkom is voor een praatje, informatie of voor advies.
Als Teamleider Beheer en Facilitaire Diensten bied je samen met je team een gastvrij ontvangst in de wijkcentra van Smallingerland.
Je bent tevens verantwoordelijk voor het professioneel inrichten en uitvoeren van de facilitaire zaken binnen M.O.S. De ICT, inkoop en
het contractmanagement maken daar onderdeel van uit. Bijzonderheid is dat in 2022 een verbouwing is gepland van ons pand in het
centrum van Drachten. De bestaande functie van ontmoetingsplaats wordt uitgebreid, en het Servicebureau van M.O.S. wordt er
ondergebracht. Dit multifunctionele centrum biedt tevens (kantoor)ruimte aan samenwerkingspartners.
Als Teamleider Beheer en Facilitaire Diensten
•
•
•
•
•
•

Stuur je een team van ca. 10 medewerkers aan;
Lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de wijkcentra, die een steeds prominentere rol (gaan) vervullen in de wijk;
Ben je verantwoordelijk voor het optimaal inrichten en ondersteunen van de facilitaire diensten;
Ben je geschikt om een veranderproces te begeleiden, waarbij het coachen van medewerkers een belangrijk onderdeel is;
Ben je een positief kritische persoonlijkheid, die teamwerk hoog in het vaandel heeft;
Heb je een afgeronde relevantie Hbo-opleiding en meerdere jaren leidinggevende ervaring.

M.O.S biedt jou:
•
•
•

Een dynamische werkomgeving in een lerende organisatie;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, waarbij inschaling plaatsvindt op basis van kennis en ervaring;
Een jaarcontract met de mogelijkheid voor verlenging.
Allemaal positief? Laat ons dan zien waarom juist jíj onze nieuwe collega moet worden.

Goed en handig om te weten:
Wil je meer informatie? Via mail kun je je vraag stellen aan Ineke Weernink, directeur bestuurder (i.weernink@mosweb.nl). Op jouw
verzoek (met vermelding van je telefoonnummer) kun je ook door haar worden teruggebeld.
We ontvangen graag je sollicitatie (met motivatie en CV), uiterlijk maandag 29 november 2021. Dat kan via vacature@mosweb.nl
onder vermelding van ‘sollicitatie Teamleider Beheer en Facilitaire Diensten’.
Wij zijn benieuwd naar jouw reactie!

Disclaimer: Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

