Functieprofiel
Adviseur huisvesting
Bestuurskantoor PlatOO

0,8 fte
Fulltime is bespreekbaar

[Kies datum]

Ben jij een stevige sparringpartner voor onze bestuurder en weet jij de belangen van een
onderwijsorganisatie te verbinden met gemeentelijke belangen op het gebied van
huisvesting?
Krijg jij energie van het opstellen van inkoopbeleid en het behalen van inkoopvoordelen?
Het zwaartepunt van de functie ligt op het gebied van huisvestingsvraagstukken en
daarnaast zijn er een aantal taken op het vlak van centrale inkoop.

Wie zijn wij?
Stichting PlatOO is een schoolbestuur voor openbaar en algemeen toegankelijk
basisonderwijs. De stichting heeft 14 scholen in 8 gemeenten en staat onder leiding van een
eenhoofdig College van Bestuur. De stichting werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. De
dagelijkse leiding en het onderwijskundig leiderschap op de scholen liggen in handen van de
directeuren. Iedere school heeft een eigen directeur.
Op het bestuurskantoor werken collega’s op het secretariaat, financiën, HRM, ICT en
onderwijskwaliteit die het bestuur en de directies op de scholen ondersteunen. Bovendien
werken er op bovenschools niveau verschillende collega’s aan korte en langer durende
projecten o.a. op het gebied van onderwijsinnovatie, hoogbegaafdheid en ICT.

Wat ga je doen?
-

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het strategisch huisvestingsbeleid
van de stichting.

-

Je bent sparringpartner voor bestuurder en directeuren op het gebied van
huisvestings- en inkoopvraagstukken.

-

Je neemt namens de bestuurder deel aan diverse overleggen op het gebied van
huisvesting op strategisch en tactisch niveau.

-

Je verzorgt het relatiebeheer met de acht gemeenten waar de scholen van PlatOO
gehuisvest zijn.

-

Je treedt op als projectleider bij grotere verbouwingen en nieuwbouwprojecten.
Hierbij ben je intermediair tussen gemeente, bestuurder / schooldirectie en
bouwmanagement.

Wat vragen we van je?
-

Je weet onderhandelingsvaardigheden te combineren met tact, flexibiliteit, durf en
initiatief om beoogde resultaten te behalen.

-

Je beschikt over kwaliteiten om de behoeftes van interne collega’s op het gebied van
huisvesting en inkoop te verwoorden en te vertalen naar beleid.

Vacature Kies een item. | PlatOO [Kies datum]

2

-

Je hebt ervaring met projectmanagement

-

Je voelt je thuis in een politiek-bestuurlijke omgeving.

-

Je bent minimaal HBO geschoold, bijvoorbeeld bestuurskunde of facilitymanagement.

Wat bieden we?
PlatOO is een organisatie die diversiteit stimuleert en verbinding tussen collega’s en de
omgeving aanmoedigt. Je krijgt ruimte om mee te denken en je verder te ontwikkelen.
Adviseur huisvesting en centrale inkoop is een nieuwe functie binnen PlatOO die je zelf
mede vorm mag geven. Inschaling van deze functie vindt plaats conform de CAO primair
onderwijs (schaal 11) met recht op een eindejaarsuitkering en 428 uur vakantie per jaar op
basis van een fulltime dienstverband. Het is een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast
na 1 jaar bij goed functioneren. Daarnaast kent PlatOO een bedrijfsfitnessregeling,
fietsplan/leasefiets en flexibele werktijden.

Meer weten?
Wil je meer weten over deze interessante functie, neem dan contact op met Sultan Solak,
bestuurder tel. 06-21 14 65 29. Reageren kan met een motivatiebrief en cv via
vacatures@platoo.nl uiterlijk donderdag 29 september 2022. De eerste gespreksronde vindt
plaats op dinsdagavond 4 oktober 2022.
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