
 

 
 

Wil je werken voor een organisatie die zich landelijk inzet voor alleenstaande minderjarige 

vreemdelingen? Heb je ‘gouden handjes’ en ben je servicegericht? Vind je het leuk om te werken 

voor jongeren uit verschillende culturen? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 

In verband met uitbreiding van onze opvangcapaciteit zoeken wij een  

 

Facilitair medewerker/huismeester 
 

voor 32-36 uur per week met als standplaats regio Utrecht 

 

Bij Nidos Eigen Opvang (NEO, PON en OWG) worden jongeren door het land opgevangen in 

kleinschalige wooneenheden (KWE) en woongroepen (KWG). Er is een concentratie van woningen in 

de omgeving Utrecht/Amersfoort. Naast de woningen waar jongeren begeleid worden naar 

zelfstandigheid, heeft Nidos 16 (regio)kantoren verspreid over het land. Voor het dagelijks beheer, 

technisch onderhoud en sleutelbeheer van de woningen en werkzaamheden op de (regio)kantoren 

zoeken wij een facilitair medewerker/huismeester. 

 

Functieomschrijving 

Als facilitair medewerker/huismeester ben je samen met de drie collega-huismeesters 

verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de woningen waar de jongeren wonen. Je inspecteert 

de woningen en de gemeenschappelijke ruimten op veiligheid en techniek en verricht verschillende 

onderhoudswerkzaamheden en kleine reparaties. Als huismeester ben je belangrijk voor de 

woonachtige jongeren. Je bent zichtbaar tijdens je werkzaamheden en hebt een voorbeeldfunctie. In 

jouw rol lever je een bijdrage aan een veilige en verzorgde woonomgeving.  

 

Als facilitair medewerker/huismeester ondersteun je bij het gereed maken en opleveren van de 

woningen, het oplossen van storingen, periodieke controles van de woningen en neem je 

preventieve maatregelen om defecten, schade en storingen te voorkomen. Op de (regio)kantoren 

verricht je kleine onderhoudswerkzaamheden en interne verhuizingen, zoals bijvoorbeeld 

werkplekken en kabelmanagement. Voor het doorgeven van aanvragen, meldingen en storingen 

werken we met het facilitaire programma Topdesk. 

 

Functie-eisen 

• Vmbo-T/ MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting elektrotechniek. 

• Technisch inzicht en kennis van richtlijnen ten aanzien van veiligheid, waaronder NEN 3140, 

Arbo, milieu en kwaliteit. 

• BHV diploma, of bereid dit te volgen. 

• Je bent sociaal, oprecht geïnteresseerd in anderen en communicatief vaardig. 

• Je hebt een servicegerichte instelling en houd van aanpakken. 

• Je vindt het een uitdaging om jouw kennis en ervaring met de woonachtige jongeren te delen. 



 

• Je heb een rijbewijs en eigen auto. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO Jeugdzorg. 

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.092 en 

maximaal € 2.959 (schaal 5). 

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

• De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. 

 

Procedure 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Vincent van der 

Wal, coördinator Facilitaire Zaken, via telefoonnummer 088-5011276. 

 

Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot maandag 27 juni sturen naar het e-mailadres 

facilitairezaken@nidos.nl ter attentie van Hans van der Linden.  

 

De organisatie 

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor 

wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van 

het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met 

respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke 

deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie 

over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op 

enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional 

de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl. 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

 

mailto:facilitairezaken@nidos.nl
http://www.nidos.nl/

