
 

 

 
Facility Coördinator 
 

Ben jij een allround Facility Coordinator die energie haalt uit het optimaliseren van facilitaire diensten en 

processen? Dan zijn wij opzoek naar jou!  

 

 

De functie 

Als Facility Coördinator ben je verantwoordelijk voor het beheren en continu verbeteren van onze facilitaire 

diensten zoals onder andere: het beheer en schoonmaak van de algemene ruimtes, de kantinecatering, de 

beveiliging, de receptie, ons bedrijfswinkeltje “de Inslag”, de buiten terreinen, en de afvalverwerking op het 

Verkade terrein. Hierbij zorg je voor een kosten efficiënte inrichting waarbij de voortgang gegarandeerd wordt.  

 

Je bent onderdeel van een onderdeel van het team maintenance support binnen de afdeling Maintenance. 

In deze functie rapporteer je aan de Maintenance Manager. 

 

Jouw verantwoordelijkheden 

- Controle op uitvoering van contract afspraken van onze facilitaire diensten zoals de schoonmaak, 

beveiliging, beheer buiten terreinen en de kantine; 

- Ontwikkelen van werkinstructies en procedures voor de uitvoering van contract afspraken; 

- Praktisch ondersteunend aan HR voor beheer lease wagenpark; 

- Zorgdragen voor een correcte administratie van de verschillende facilitaire diensten; 

- Centrale coördinerende rol voor huisvesting en beheer kantoren; 

- Het maken en monitoren van een MJOP voor kantoren 

- Het monitoren en op uitvoering sturen van werkopdrachten, werkaanvragen en inkoopaanvragen die 

vallen binnen de Facility contracten; 

- Ontvangen, assisteren en ondersteunen van externe partijen die werkzaam zijn op onze locatie; 

- Functioneel aansturen van de beveiliging, Receptie en Bedrijfswinkel.  

 

Wie jij bent 

- Je bent een energieke allround Facility Coördinator die graag samenwerkt en mensen helpt; 

- Je krijgt energie van het verbeteren van diensten en processen; 

- Je bent flexibel en klantgericht; 

- Je denkt in elke situatie in oplossingen, bent zelfstandig en gewend direct actie te ondernemen zodra 

je mogelijkheden tot verbetering ziet; 

- Je werkt graag projectmatig; 

- Je weet met gemak oplossingen voor facilitaire problemen te vinden en kan draagvlak creëren bij de 

verschillende stakeholders binnen de organisatie; 

- Je bent Fulltime beschikbaar (36 uur). 

 

Verder beschik je over: 

- Minimaal een afgeronde MBO niveau 4 opleiding (afgeronde Facility Management opleiding is een 

pré); 

- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie; 

- Goede communicatieve eigenschappenKennis van HACCP, veiligheid en hygiëne is een pre; 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wat biedt Verkade jou? 

Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met bekende Hollandse 

merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork en resultaat. Je hebt binnen deze 

zelfstandige functie veel verantwoordelijkheden en een breed takenpakket waarin je al je kwaliteiten kwijt kunt.  

 

Een mooi pakket arbeidsvoorwaarden met onder andere: 

- Goed salaris, 8% vakantiegeld; 

- Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) met uitzicht op een vast dienstverband; 

- Fulltime dienstverband van 36 uur per week; 

- 34 vakantie en compensatidagen; 

- Pensioen conform de CAO Zoetwaren; 

- Collectiviteitskorting zorgverzekering (CZ of Zilveren Kruis); 

- Fiets- en fitnessregeling; 

- Een makkelijk bereikbaar kantoor 

 

Wie zijn wij?  

Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands bedrijf in een internationale 

omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde merkenfabrikant te zijn, met de 

merken Verkade en Sultana. Ruim 300 ambitieuze en gemotiveerde medewerkers werken dagelijks met plezier 

aan de sterke marktposities van onze merken binnen de categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. 

Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de consumenten en klanten. Duurzaamheid en efficiency 

zijn hierbij belangrijke pijlers.  

 

Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's grootste 

voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder de nieuwe 

wereldwijde onderneming: pladis (www.pladisglobal.com). pladis is een wereldwijde leider in koek en 

zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Amerika. Onder pladis 

vallen 36 fabrieken in 13 landen met ruim 26.000 werknemers. Met het streven naar "we promise hapiness to 

the world with every bite", verrijkt de organisatie de consumenten met producten in zoete en hartige koekjes, 

wafels, cake, chocolade, kauwgom en snoep. 

 

Geïnteresseerd? 

Stuur je motivatie en CV naar Koninklijke Verkade NV, ter name van Maartje Snoek, Interim HR Adviseur, via: 

https://jobs.smartrecruiters.com/KoninklijkeVerkadeNV/743999710591399-facility-coordinator  

onder vermelding van ‘Facility Coordinator’. 
 

Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade kun je contact opnemen met onze 

Maintenance manager Guido Schols op 06-22963999.  

 

- Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld - 
 

https://jobs.smartrecruiters.com/KoninklijkeVerkadeNV/743999710591399-facility-coordinator

