De Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (de M.O.S.) is een brede
welzijnsorganisatie die zich richt op het verbinden van inwoners, instellingen en bedrijven
binnen de gemeente.
De verbinding vindt onder andere plaats op locaties zoals wijkcentra, brede scholen, jongeren
centrum Place2B en het trefpunt @Holdert maar ook daarbuiten.
De afdeling Locaties & Diensten staat midden in de samenleving en verzorgt de dienstverlening
op locatie en organiseert/ondersteunt initiatieven in het kader van de doelstelling van de M.O.S..
In verband met de pensionering van een van onze collega’s binnen het team Locaties & Diensten
zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ondernemende collega in de functie van
BEHEERDER
24 uur per week
Wat ga je doen?
Als beheerder ben je verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering op een locatie. Hierbij
zorg je voor een gastvrije, veilige en schone omgeving en draag je zorg voor de exploitatie van de
locatie. De locatie waar je aan de slag gaat is @Holdert. Een trefpunt met een restaurant en
verschillende zalen en kantoorruimtes.
Op de locatie @Holdert ben je onderdeel van een team directe collega’s en vrijwilligers.
Als team bewaak je de kwaliteit van dienstverlening en borg je deze door optimale bezetting,
ondersteuning van collega’s en begeleiding van vrijwilligers. Randvoorwaarden zoals veiligheid,
hygiëne, maaltijdvoorziening en de financiële huishouding bewaak je met elkaar waarbij
verschillende teamleden hun eigen expertise inzetten.
Jouw profiel:
 Je bent communicatief en sociaal vaardig, hebt inlevingsvermogen en denkt “inclusief”
want iedereen doet mee;
 je hebt ervaring met het begeleiden en motiveren van mensen;
 Voor jou betekent werken in een team o.a. samen kansen grijpen en met elkaar
problemen oplossen;
 Je bent ondernemend en weet dat te vertalen naar de bedrijfsvoering met het doel van
de M.O.S. duidelijk voor ogen.
 Je bent flexibel en vindt het ook leuk om op een andere locatie ingezet te worden.
 Je beschikt over minimaal Mbo4 werk- en denkniveau.
 Je bent in het bezit van een diploma Sociale Hygiëne en HACCP of bereid deze te
behalen,
 Je bent bereid getraind te worden als BHV-er (Bedrijfshulpverlener).
Wat mag jij verwachten:
Een leuke, afwisselende baan binnen een prettige en uitdagende werkomgeving waarin je je
creativiteit en eigen initiatief ruimschoots kunt inzetten en ontwikkelen.
Het gaat om een aanstelling voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
waarbij de functie in schaal 5 gewaardeerd is.

Heb je interesse?
Je sollicitatie en CV kun je uiterlijk 15 mei 2019 sturen naar: vacature@mosweb.nl, onder
vermelding van de vacature Beheerder @Holdert. De gesprekken zijn gepland op woensdag 22
mei 2019. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de manager Locaties en Diensten,
Rik van der Wijk, tel: 0512-515598.
Je dient in het bezit te zijn van een VOG.

