
 

 
 
 
MEEWERKEND FACILITY MANAGER (FULL-TIME) 

Functieomschrijving 
 
Samen met je team zorg je ervoor dat de volledige accommodatie (binnen en buiten) te allen 
tijde goed onderhouden is en voldoet aan alle veiligheidsnormen. Je begeleidt de 
ontwikkeling en realisatie van nieuw- en verbouwprojecten, beheert een onderhoudsplan en 
zorgt dat dit wordt uitgevoerd. Je beheert de stock van rollend materiaal, werktuigen en 
materialen en zorgt voor het onderhoud hiervan. Hiernaast werk je aan procesverbetering 
binnen de organisatie en beheer je de opgestelde budgetten voor onderhoud aan de 
gebouwen en alle terreinen.  

Je bent het belangrijkste aanspreekpunt voor alle operationeel gerelateerde zaken en samen 
met jouw team werk je continue aan het behalen van de gestelde doelen op het gebied van 
veiligheid, kwaliteit, efficiëntie en kosten, waarbij je nooit de lange termijndoelen en de 
behoeften van je team uit het oog verliest. Je werkt daarnaast aan procesverbetering en 
neemt het onderhoud van installaties en reparaties met jouw team voor je rekening.   

In deze functie maak je onderdeel uit van het Management Team en rapporteer je aan de 
Managing Director. Het betreft een fulltime functie, waarbij slechts in uitzonderingsgevallen 
gevraagd zal worden om in het weekend te werken. De ideale kandidaat woont in een straal 
van maximaal 25 kilometer van Kronenberg. Affiniteit met de paardensport is niet vereist. 

 
Verantwoordelijkheden en taken 

• Aansturen, coachen en ontwikkelen van het facilitaire team, waarvan 3 fte direct;   
• Vertalen van doelen naar operationele uitvoering en acties voor het team; 
• Coordineren en meewerken aan het onderhoud van gebouwen en terreinen; 
• Het bewaken van de KPI’s, de lange termijndoelstellingen en het budget; 
• Optimaliseren en implementeren van interne processen; 
• Zorgen voor een hygiënische en veilige werkomgeving; 
• Toezien op de naleving van de regels in het kader van kwaliteit, veiligheid, arbo en 

milieu; 
• Versterken van de onderlinge samenwerking tussen de diverse facilitaire afdelingen; 
• Zorgdragen voor een optimale personeelsbezettting tijdens piek -en dal momenten; 
• Beheer van budgetten en opzetten investeringsplan. 

 

 



Functie-eisen 
Voor deze positie zijn we op zoek naar een manager met een hands-on mentaliteit die als 
verbindende factor fungeert binnen het facilitaire team. Je geeft op een prettige manier 
leiding, geeft het goede voorbeeld, bent betrokken en haalt eer uit je werk. Je motiveert en 
inspireert jouw team, je viert successen en bouwt verder aan een accommodatie van 
wereldklasse. Je schakelt makkelijk van strategisch naar operationeel en werkt graag 
samen. Je communiceert open, effectief en gaat moeilijke situaties niet uit de weg. Je bent 
daadkrachtig, besluitvaardig en durft initiatief te nemen. Je hebt een pragmatische instelling, 
denkt in continue verbeteren en bent resultaat gedreven. 

• Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende functie; 
• Je hebt ervaring met facilitair onderhoud en bent een handige duizendpoot; 
• Je kunt als spil binnen de organisatie communiceren met operations maar ook met 

het management en de financiele afdeling; 
• Je denkt in oplossingen, niet in problemen; 
• Je hebt ervaring met het opstellen van budgetten en onderhoudsplannen. 
• Hebt ervaring met of bent bereidt scholing te ondergaan om actief bij te dragen aan 

procesverbetering; 
• Je bent energiek, flexibel, ondernemend, enthousiast en communicatief sterk; 
• Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en kunt 

effectief communiceren in het Engels. 
• Ervaring met technische installaties en machines is een plus  

 
Arbeidsvoorwaarden 

• Een functie met veel verantwoordelijkheid en uitdagingen binnen een boeiende 
omgeving die continue in beweging is; 

• Je kunt meebouwen aan een sterk groeiend bedrijf; 
• Veel ruimte voor eigen initiatief en kansen om je stempel te drukken; 
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

 

Bedrijfsprofiel 
Peelbergen Equestrian Centre is een moderne hippische accommodatie in het hart van 
Limburg. We verwelkomen ruiters en paardenmensen van over de hele wereld. Zij komen met 
hun paarden trainen en nemen deel aan wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. 
Drie grote overdekte arena’s zorgen voor een non-stop winterseizoen en voor het 
outdoorseizoen bieden onze zand- en gras arena’s buiten veel ruimte voor springconcoursen 
en andere hippische evenementen. In het centraal gelegen restaurant kan men gezellig 
lunchen, dineren of een drankje nuttigen en gelijktijdig genieten van de hippische sport. 
Algemeen publiek is ook zeker welkom en heeft gratis toegang. De Peelbergen biedt tevens 
een legio andere mogelijkheden; van zalenhuur, vergaderarrangementen en cursussen tot 
diverse niet hippisch gerelateerde evenementen. 

 
Heb je interesse in deze functie en wil je in aanmerking komen? Solliciteer dan door een 
email te sturen naar ken.ruysen@peelbergen.eu of voor meer informatie bel +32 472902091 
Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


