
 

 

 

 

 

Medewerker facilitair beheer, inkoop en ICT  

(24 - 28 uur per week) 
 

Los jij elk ICT probleem direct op? Sluit jij altijd de beste deals maar ga je ook 

voor de hoogste kwaliteit? Dan zoeken we jou! 

Werk is plezier en dat straal jij uit! Want plezier, dat is waar het bij Puck&Co om draait, voor kinderen 

en ouders maar natuurlijk ook voor onze medewerkers. En bij Puck&Co gaat plezier natuurlijk altijd 

hand in hand met vakbekwaamheid en kwaliteit. 

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen en doet dit in eigen tempo. Wij zorgen voor een 

omgeving waar ieder kind zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Met 38 locaties en meer dan 

200 medewerkers hebben wij als doel de beste kinderopvangorganisatie in de regio te zijn, en daar 

kun jij een bijdrage aan gaan leveren! 

Onze ouders, kinderen en medewerkers verdienen een plek die voldoet aan alle kinderopvangeisen, 

maar vooral ook een plek waar ze zich thuis kunnen voelen. Ga jij daarvoor zorgen?  

Wat heeft onze nieuwe medewerker facilitair beheer, inkoop en ICT in huis?  

Jij zorgt ervoor dat je collega’s ouders en kinderen elke dag kunnen ontvangen in een fijne, veilige 

omgeving. Alle locaties zien er altijd tip top uit. Jij zorgt namelijk voor de uitdagende, veilige en goed 

ingerichte omgeving die wij kinderen willen bieden. Een omgeving waarin ze plezier kunnen hebben 

en zich kunnen ontwikkelen. 

Als het gaat om het inrichten en onderhouden van panden, dan hoeft niemand jou iets te vertellen. 

Jij weet precies hoe dat moet binnen de wet- en regelgeving. Zie jij gebreken of kansen? Dan bepaal 

je razendsnel wat prioriteit heeft en zorg je ervoor dat het opgepakt wordt. Je bent trots op de 

service die je levert, maar let ook op de kosten. Zo zorg je steeds voor de juiste balans tussen 

kwaliteit en financiën.  

Kleine onderhoudswerkzaamheden en verbouwingen zet je uit bij onze klusjesman, die jij direct 

aanstuurt. Je prioriteert de klussen, waarbij je voor grotere verbouwingen de juiste partijen 

inschakelt. Hierbij let je scherp op prijs, kwaliteit en natuurlijk ook wet- en regelgeving. En openen 

we een nieuwe locatie? Dan zorg jij voor de vergunningen, huurovereenkomst, inrichting, ICT, 

telefonie, kortom voor alle dingen die nodig zijn om open te kunnen.  

Je collega’s weten je te vinden als ze een vraag hebben over onderhoud of inkoop, maar ook over ICT 

en telefonie.  



Je hebt een facilitaire opleiding en ervaring. Je schakelt snel tussen de veelzijdige taken en kunt 

hierin makkelijk het overzicht bewaken. Je bent handig en nauwkeurig, werkt zelfstandig en 

gestructureerd, maar vindt het ook leuk om samen met je collega’s en externe partijen te bedenken 

hoe je een locatie nóg mooier kunt maken binnen het beschikbare budget en tijdslijnen. Leveranciers 

van Puck&Co houd je scherp en als het nodig is ga je op zoek naar andere mogelijkheden.   

Omdat dit een nieuwe functie is, heb je alle ruimte om die zelf vorm te geven. Beleid is er al, maar 

het is helemaal aan jou om dat beleid in de praktijk te gaan brengen.   

Wat kunnen wij jou bieden?  

Een fijne informele werkplek waar je je welkom en thuis zult voelen. Een plek vol vrijheid en 

zelfstandigheid in een omgeving die je helemaal naar je hand mag zetten. Zie jij kansen om de 

kwaliteit nog verder te verbeteren? Hier heb je de mogelijkheid om er mee aan de slag te gaan!  

De functie is er dus één vol uitdagingen en ontwikkelkansen met veel ruimte voor eigen initiatief.  

We bieden je in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op een vast 

dienstverband. Inschaling conform cao kinderopvang schaal 9. Je hebt een relevante HBO opleiding 

afgerond, bijvoorbeeld richting Facilitair. 

Kijk voor een impressie van je toekomstige werkplek alvast naar deze video.  

Voor vragen over de inhoud van deze functie kun je telefonisch contact opnemen met  

Bianca Nederhof (Commercieel Manager): 0316-229145. 

 

Reageren kan door voor woensdag 9 januari 2019 een prikkelende motivatiebrief en cv te sturen 

naar: 

hr@puckenco.nl  

Kindercentra Puck&Co 

t.a.v. afdeling HR 

Postbus 105 

6940 AA Didam 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/KindercentraPuckenCo/videos/970675826411202/
mailto:hr@puckenco.nl

