
 

 

VACATURE: FACILITAIR MEDEWERKER (M/V) 

40 UUR PER WEEK 
___________ 
 

FC Emmen is een betaald voetbalorganisatie (BVO) die uitkomt in de Eredivisie. De club 

(opgericht in 1925 en actief in het betaalde voetbal sinds 1985) is de enige profclub in de 

provincie Drenthe. FC Emmen speelt zijn wedstrijden op ‘De Oude Meerdijk’.  

Taakomschrijving 

Voor het onderhoud en beheer van onze stadion- en trainingsfaciliteiten zoeken wij een 

gemotiveerde facilitair medewerker die van aanpakken weet. 

Je bent een echte regelaar. Je haalt plezier uit contact met mensen en helpt mensen graag 

waar nodig. Mogelijke knelpunten signaleer je en pak je aan. Je bent in staat om met 

meerdere werkzaamheden tegelijk bezig te zijn. Met jouw goede communicatieve 

vaardigheden en enthousiasme weet je mensen op de juiste manier te woord te staan.  

Als facilitair medewerker draag je zorg voor de optimale benutting van de stadionfaciliteiten. 

Je bent handig met gereedschappen, voert kleine onderhoudsklussen uit en zorgt voor orde 

en netheid in het stadion, de kantoren, sportvelden, (diverse) technische installaties en 

business-/horecaruimtes. Ook coördineer je afvalstromen en houd je (toezicht op) 

schoonmaakwerkzaamheden. Voor onze horeca-afdeling ben je ondersteunend bij de op- en 

afbouw van events en wedstrijden. Deze plaatsen zijn jouw werkveld en daar voel je je 

verantwoordelijk voor. 

Je maakt onderdeel uit van een team van professionals en vrijwilligers.  

Verder ben je onder andere verantwoordelijk voor de volgende zaken: 
- Je bent het aanspreekpunt op het gebied van facilitaire zaken voor je collega’s; 

- Je zorgt dat het gebouw voldoet aan de veiligheidseisen en dat voorzieningen 

voldoen aan de wet- en regelgeving; 

- Orde en netheid staan hoog in het vaandel en daar draag je proactief aan bij; 

- Je controleert of overeengekomen werkzaamheden door personeel en vrijwilligers 

naar tevredenheid zijn voltooid en volgt eventuele tekortkomingen op; 

- Je reageert adequaat op noodsituaties of urgente kwesties wanneer deze zich 

voordoen en pakt de gevolgen aan. 

Je werktijden sluiten zoveel als mogelijk aan bij de geldende kantooruren. Het is voor jou 

geen bezwaar om tijdens wedstrijden en/of buiten kantoortijden werkzaam te zijn. 

 



 

 

Wie je bent: 
- Je beschikt over een afgeronde (technische) MBO-opleiding; 
- Je beschikt over aantoonbare relevante werkervaring als bijvoorbeeld 

conciërge, huismeester of facilitair medewerker; 
- Je hebt affiniteit met ICT en bent bekend met MS Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook); 
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 
- Je bent in het bezit van rijbewijs B; 
- Je bent flexibele teamspeler, oplossingsgericht en proactief; 
- Je hebt affiniteit met de ‘noordelijke nuchterheid’. 

 
Wat wij jou bieden: 

- Een contract voor één seizoen, welke bij goed functioneren kan worden opgevolgd 
door een contract voor onbepaalde tijd; 

- Een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket; 
- Een unieke en dynamische werkomgeving. 

 
Interesse? 
Ben jij die facilitair medewerker met een rood-wit hart die houdt van een uitdaging en 
dynamiek juist leuk vindt? Solliciteer dan op deze functie! 
 
Lijkt deze functie jou interessant of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem vooral 
contact op met Johan Boers en/of Jeroen Giezen, telefoon 0591 670 670 en/of per e-mail 
naar info@fcemmen.nl. 

 
Acquisities naar aanleiding van deze advertentie worden niet op prijs gesteld. 

 


