
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talryk: “Samen werken aan jouw toekomst.”  
Voorbereiden op de toekomst, kleur geven aan het naschoolse leven. Daar is ons onderwijs op gericht. 
Talryk biedt ontwikkelingsgericht en praktijkgericht onderwijs waarbij het uitstroomperspectief gericht 
is op een zo zelfstandig mogelijke deelname aan wonen, werken en vrije tijd. We gaan daarbij uit van de 
individuele mogelijkheden van de leerling waarbij rekening gehouden wordt met diens beperking. 

Wij zijn op zoek naar een: 

Hoofd Facilitaire Dienst 0,4 fte 
Werk jij graag met mensen, ben je technisch en ICT vaardig en zet jij je graag voor de volle 100% in voor ZML-
leerlingen, personeel en onze prachtige school? Dan zoeken wij jou!! 

Wij zoeken 
 een Hoofd Facilitaire Dienst verantwoordelijk voor: 

• Technisch beheren en (laten) onderhouden van gebouwen, terreinen, inventaris en installaties 

• Coördineren en verrichten van werkzaamheden op het gebied van huisvesting en beheer 

• EHBO en BHV coördinatie en aansturing (Hoofd BHV-er) 

• Contacten met aannemers, leveranciers en fabrikanten over leveringsvoorwaarden kwaliteit e.d.  

• Het (mogelijk) op stichtingniveau taken/opdrachten uitvoeren en coördineren  
 
Wij vragen  

• Affiniteit met het speciaal onderwijs 

• Goede communicatieve eigenschappen 

• MBO diploma facilitaire richting (bijv. bouwkunde e/o bouwtechnische opleiding) 

• Opleiding m.b.t. beheer apparatuur/installaties van bijv. zwembad 

• ICT vaardigheden 

• EHBO- en BHV diploma 

• In het bezit van rijbewijs BE 
 

Wij bieden  

• Een salaris conform cao PO, schaal 7 

• Een tijdelijke benoeming per 1-8-2019 voor één jaar met uitzicht op vast  

• Een professionele en fijne werkomgeving  
 

Meer weten? 
Meer informatie over de school kun je vinden op www.talryk.nl  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met  
C. Kappe, directeur, telefoonnummer 06-57589520. 
 
Solliciteren? 
Stuur dan uiterlijk 23 juni a.s. een mail met je motivatie en cv naar  
c.kappe@talryk.nl De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 juni a.s. 
op VSO Talryk, Drachten. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. 
Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.  
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