Vacature technisch bouwkundig beheerder (16- 32 uur p.w.)
Werken in een monument in hartje Utrecht? Dat kan bij
het Bartholomeus Gasthuis!

Onze organisatie
Het Bartholomeus Gasthuis is een modern verzorgingshuis, verpleeghuis en Huis in de Wijk,
gehuisvest in een historisch pand in het Utrechtse Museumkwartier. Op deze plek wordt al ruim zes en halve
eeuw zorg en onderdak verleend.
De missie van het gasthuis
Doel van het Bartholomeus Gasthuis is een ‘stadsfoyer’ te zijn die alles biedt voor het zo lang mogelijk
plezierig, vitaal en zelfstandig ouder worden in de binnenstad van Utrecht. In het gasthuis wonen ca. 100
bewoners en werken ca. 130 medewerkers en 120 vrijwilligers.
Wat ga je doen?
Als technisch bouwkundig beheerder ben je medeverantwoordelijk voor het preventief en correctief
onderhoud van gebouwen en installaties. Te denken valt aan taken als:
 Voorbereiden en coördineren van alle bouwkundige en technische beheervragen en werkzaamheden.
 Coördineren van de uitvoering van de onderhoudsplanning en het mede opstellen van het meerjaren
onderhoudsplan.
 Bewaken van de continuïteit van installaties, (laten) uitvoeren van periodieke inspecties.
 Opstellen van beheermaatregelen.
 Toezicht houden op kwaliteit, veiligheid en gezondheid.
 Opvragen en beoordelen van offertes, aansturen, begeleiden en controleren van externe partijen evenals
contractbeheer.
 Mede realiseren van vastgestelde duurzaamheidsdoelen.
 Ondersteunen bij het klein (technisch) onderhoud van het gebouw i.s.m. de huismeester.
Waarom werken bij het Bartholomeus Gasthuis?
Als het gaat om welzijn, wonen en zorg voor senioren is het Bartholomeus Gasthuis hét gasthuis van de
Utrechtse binnenstad. Kom je bij ons, dan werk je in een informele sfeer met collega’s die trots zijn op het
gasthuis en de onderscheidende en goede zorg die wordt verleend. Je werkt in een prachtig historisch huis
(anno 1367!) in hartje Utrecht en draagt elke dag bij aan de bijzondere missie van gasthuis.
Waar kun je op rekenen?
 Salaris conform FWG 50/55, CAO VVT: € 2.700,- tot € 3.700,- bruto per maand/36 uur
(afhankelijk van kennis en ervaring). Jaarlijkse periodieke salarisgroei.
 Tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband.
 Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: 7,4% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, pensioenopbouw,
fietsplan, korting op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen.
 Werken in een kleinschalige organisatie in een informele sfeer in een prachtig monument in de binnenstad
van Utrecht!
Wat vragen we?
 Hbo werk- en denkniveau. Opleidingsrichting elektrotechniek, installatietechniek, bouwtechnische
bedrijfskunde, facilitair management of vergelijkbaar.
 Kennis van inspecteren, beoordelen en bepalen van onderhoudsmaatregelen aan gebouwen.
 Ervaring met onderhoud, maatregelen en beheer.
 Ervaring met uitbesteden aan en begeleiden en beoordelen van werkzaamheden van adviseurs en
leveranciers.
 Prettige persoonlijkheid die gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan. Wij stellen ervaren jaren op prijs,
mits je ICT- en computervaardig bent.
 Woonachting in (de directe omgeving van) Utrecht.
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Wil je solliciteren of heb je vragen?
Mail je motivatie en CV naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl. Voor meer informatie kun je bellen met Sabine
Verwaijen, HRM manager: (06) 14556687. Meer weten over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op
https://www.bartholomeusgasthuis.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

