Vacature Technisch huismeester (32 uur p.w.)
Werken in een monument in hartje Utrecht? Dat kan bij
het Bartholomeus Gasthuis!
Het Bartholomeus Gasthuis is een modern gasthuis voor ouderen, gehuisvest in het Utrechtse
Museumkwartier. In het gasthuis wonen ca. 100 bewoners en werken ca. 150 medewerkers en
evenzoveel vrijwilligers. Voor deze prachtige organisatie zoeken we per direct een vakbekwame technisch
huismeester in aanloop naar een rol als huismeester. In deze functie ben je een aanspreekpunt voor alle
collega’s en bewoners. Je werkt samen met je collega bouwtechnisch beheerder. Het betreft een veelzijdige
functie waarin bewoners en medewerkers veelvuldig een beroep op je doen.
Wat ga je doen?
 Je voert eenvoudige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit. Je lokaliseert en verhelpt storingen evt.
met inschakeling van de leverancier.
 Je voert klussen uit ten behoeve van bewoners en de organisatie, zoals het coördineren van in- uithuizen
van bewoners, herstellen van appartementen, ophangen van schilderijen en het helpen bij inregelen van
apparatuur, verplaatsen van meubilair, etc.
 Het gasthuis werkt met zorgtelefonie en zorgtechnologie. Je wordt hiervan de dagelijks operationeel
beheerder en lost hiervan de storingen op met als doel dat dat bewoners en medewerkers altijd op de
zorgtechnologie kunnen vertrouwen.
 Je bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw en voert hiervoor o.a. het sleutelbeheer
en camerabeheer.
 Je bent mede hoofd BHV, voert controles uit en houdt toezicht op kwaliteit, veiligheid en gezondheid van
bewoners en medewerkers. Hiervoor geeft je training/instructie aan alle collega’s.
 Je denkt mee over onderhoud, aanschaf en aanpassing van technische installaties en apparatuur.
 Je realiseert mede de vastgestelde duurzaamheidsdoelen.
 Je coördineert de afvoer van diverse afvalstromen.
 Je voert samen met onze installatietechnisch dienstverlener de legionella preventie controles en
maatregelen uit.
 Je begeleidt uitbestede werkzaamheden en controleert de kwaliteit van het werk.
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 40, CAO VVT: € 2.007,97- tot € 2.971,05.,- bruto per maand/36 uur
(afhankelijk van kennis en ervaring). Jaarlijkse periodieke salarisgroei.
 Jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
 Goede aanvullende arbeidsvoorwaarden: 8% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, pensioenopbouw,
fietsplan, korting op je ziektekostenverzekering en diverse andere verzekeringen.
Wat vragen we?
Je hebt technische kennis op Mbo 4 niveau. Je bent handig en hebt ervaring met klus- en
onderhoudswerkzaamheden, liefst ook met (werktuigbouwkundige) klussen. Gezien de toekomst is het van
toegevoegde waarde als je affiniteit met ICT en software hebt. Ben je een net en representatief persoon met
een prettige uitstraling? Ben je hulpvaardig en klantvriendelijk en kun je goed met allerlei soorten mensen
omgaan? Ben je woonachting in (de directe omgeving van) Utrecht? Dan is dit de baan voor jou!
Wil je solliciteren of heb je vragen?
Mail je motivatie en CV voor dinsdag 18 mei naar HRM@bartholomeusgasthuis.nl t.a.v. Mare-José Kavelaars.
Meer weten over het Bartholomeus Gasthuis? Kijk dan op https://www.bartholomeusgasthuis.nl. Acquisitie
wordt niet op prijs gesteld. (Een goede beheersing van de Nederlandse taal en een verklaring omtrent gedrag
is een voorwaarde om bij ons te kunnen werken). Gesprekken vinden plaats op vrijdag 21 mei a.s.

