
 

 
 

Werken bij de Bazalt Groep betekent werken bij een sterk maatschappelijk betrokken organisatie, met 

ambities en een resultaatgerichte aanpak. Wij ondersteunen en versterken schoolteams, leraren, 

leerlingen, ouders, besturen en anderen en jagen vernieuwing aan.  

 

Wij zijn op zoek naar een 

Manager Facilitair en Inkoop 
(Den Haag) 

 

Wat ga je doen? 

Als Manager Facilitair en Inkoop zorg je ervoor dat alle bedrijfsondersteunende faciliteiten aanwezig 

zijn, zodat jouw collega’s optimaal hun werk kunnen doen. Dit doe je door de gebouwen, ruimtes en 

de daarbij horende facilitaire processen efficiënt in te richten en hierover proactief advies te geven aan 

de managers en medewerkers. Je hebt niet alleen een adviserende rol maar tevens een uitvoerende 

rol. Ook draag je zorg voor het - laten - uitvoeren van het onderhoud van apparatuur, de contacten 

met externe leveranciers, inkoop en opslag. 

De taken en verantwoordelijkheden zijn erg divers, je bent tenslotte de kennisdrager op het gebied 

van Facilitair en Inkoop. Je taken lopen dan ook uiteen tussen operationeel en tactisch niveau. Je bent 

o.a. verantwoordelijk voor: 

 beheer en onderhoud van onze kantoren (Den Haag, Rotterdam en Goes); 

 de juiste processen en uitvoering voor de aanschaf van kantoorbenodigdheden, printers, etc; 

 het coördineren van de logistieke processen bij evenementen/conferenties, waaronder symposia 

en congressen bij zowel interne als externe opdrachtgevers. 

 

De manager Facilitair en Inkoop stuurt een team van medewerkers (Facilitair, Inkoop en 

Kenniscentrum) aan en heeft standplaats Den Haag. Omdat we ook kantoorruimte huren in o.a. 

Rotterdam en Goes, reis je regelmatig naar deze plaatsen om de facilitaire zaken daar te coördineren. 

Je werkt hierbij nauw samen met de verhuurorganisaties van onze vestigingen. 

Dit ben jij: 

Jij ziet het als jouw taak om onze collega’s volledig te ontzorgen. Je bent van nature klantgericht en 

organiseert graag alles tot in de puntjes. Je bent op de hoogte van de laatste facilitaire ontwikkelingen 

en hebt kennis van de wet- en regelgeving binnen jouw vakgebied. Je kunt op diverse niveaus 

samenwerken, hebt geduld en het vermogen om op meerdere niveaus in de organisatie te schakelen. 

Je bent proactief, een echte regelaar en steekt graag de handen uit de mouwen. 

 

Verder beschik je over: 

 Minimaal HBO- werk- en denkniveau, bij voorkeur in bezit van diploma HBO 

Facilitair Management. 

 Kennis van en ervaring met de werkzaamheden rond het facilitair bedrijf. 

 Doorzettingsvermogen, enthousiasme, besluitvaardig, creatief in het zoeken naar oplossingen. 

 



Dit bieden wij: 

Een uitdagende functie in een boeiende werkomgeving waarin je de ruimte krijgt om jezelf te 

ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Een 

marktgericht salaris, conform de cao Onderwijsadviesbureaus. Daarnaast hebben we een flexibel 

pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

Hier staan wij voor: 

De Bazalt Groep werkt aan de kwaliteit van het onderwijs met training, coaching, advies en educatieve 

uitgaven. Wij geloven in de kracht van de school als lerende gemeenschap: een plek waar leerlingen 

zich voortdurend ontwikkelen, met hulp van begeleiders die zich voortdurend ontwikkelen. Onze 

experts werken in heel Nederland voor scholen in het basis, voortgezet en middelbaar onderwijs en op 

kinderdagverblijven, kindcentra en peuterspeelzalen. Samen maken wij ons sterk voor de optimale 

ontwikkeling van ieder kind en voor goed onderwijs. 

 

Nieuwsgierig? 

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Nick Duchenne, via 06 23 74 96 06 

of stuur een mail naar werkenbij@bazaltgroep.nl. 

Past deze functie bij jou? 

Mail dan je sollicitatiebrief, voorzien van een motivatie en CV naar werkenbij@bazaltgroep.nl met als 

onderwerp: Sollicitatie Manager Facilitair en Inkoop 

 

We zien je reactie graag vóór 5 april 2021 tegemoet. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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