
 
 
 

Ben jij die pro-actieve teamplayer die beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een 
groot gevoel heeft voor dienstverlening?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

FacZo zoekt een 
 

Medewerker facilitair meldpunt 
20 uur per week  

 
Wie is FacZo? 
FacZo is de gezamenlijke facilitaire regieorganisatie van GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel. Ons 
werkgebied ligt in de regio’s Den Bosch, Vught, Oss, Uden, Veghel, Boekel, Boxmeer en Helmond. De 
standplaats is Rosmalen. 
 
Wat zijn je taken? 
Je draagt zorg voor een optimale bereikbaarheid en verricht daarbij administratieve taken ter 
ondersteuning en registratie van facilitaire processen van FacZo.  Dit houdt in dat je het eerste 
(telefonische en digitale) aanspreekpunt bent voor gebruikers. Je registreert de binnenkomende 
klacht-, wens-, informatie-, en storingsmeldingen (KWIS-meldingen) in het Facilitaire Management- 
en Informatiesysteem (FMIS). Je bent de intermediair tussen de gebruiker en de facilitaire uitvoering 
gedurende het proces. Dit betekent dat je de status monitort, eventueel bijstuurt en communiceert 
hierover naar de betrokkenen. Op basis van registratie genereer je periodiek de informatie en 
rapporteer je aan betrokkenen binnen FacZo. 
Naast het aannemen, doorzetten en monitoren van KWIS meldingen, informeer en adviseer je 
gebruikers over facilitaire voorzieningen en beantwoord je vragen over de standaard facilitaire 
producten en diensten.  
 
Kernbegrippen 
✓ Klant- en servicegerichte instelling  
✓ Pro-actief en initiatiefrijk  
✓ Uitstekend communicatief vaardig  
✓ Accuraat en kwaliteitsgericht 
✓ Tactvol 
✓ Teamplayer 
 
Profiel 
We zoeken een zelfstandige, klantgerichte teamplayer met een afgeronde MBO4 opleiding, liefst 
richting Facility Management. Je bent iemand die goed met systemen kan werken en daarbij is het 
een pre indien je ervaring hebt met een FMIS. Je hebt een groot gevoel voor dienstverlening en 
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent initiatiefrijk, oplossingsgericht en 
pro-actief. Je kunt de hoeveelheid aan informatie, aanvragen en processen goed in beeld houden en 
stroomlijnen.  
 
Hierbij kun je logisch redeneren, werk je accuraat en kun je prioriteiten stellen. Tevens waarderen we 
het wanneer je nadenkt over processen en vervolgens met verbeteringen komt. Gastvrijheid naar 
onze klanten vinden we erg belangrijk. Hiervoor is kwaliteitsgericht denken en handelen van belang, 
waarbij je kritisch bent en durft door te vragen. 



 
Wat bieden wij? 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor (in eerste instantie) één jaar. Het bepalen van de 
werkdagen wordt in onderling overleg afgestemd. We bieden je een functie met veel uitdaging. 
Daarnaast een fijne werksfeer en arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Salariëring geschiedt 
conform FWG-functieniveau 30. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anne Marie Netelbeek, 
Klantmanager. Telefoon: 06 15 02 52 35 of stuur een mail met je vraag naar 
annemarienetelbeek@faczo.nl  
Op de website www.faczo.nl is meer informatie te vinden over de organisatie. 
 
Interesse?  
Stuur dan je CV met motivatie naar secretariaat@faczo.nl 
De vacature sluit op 1 september 2020. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 4 september in de 
ochtend.  
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