
Functieomschrijving:
Als coördinator facilitair ben je in deze 

functie verantwoordelijk voor het leiding 

geven aan de beheerders, (technisch) 

onderhoud en schoonmaak van alle 

binnensportaccommodaties in het beheer 

van SPORT•GOUDA.

Wat worden je taken:
• Toezicht houden op de dagelijkse 

bedrijfsvoering t.a.v. beheer, schoonmaak, 

techniek, sporttechnische inventaris en 

veiligheid van sportaccommodaties; 

• Verantwoordelijkheid dragen voor het 

behalen van de voor de afdeling gestelde 

doelen/resultaten en waar nodig bijsturen;

• Erop toezien dat bedrijfsinstructies, 

veiligheidsvoorschriften en huisregels 

worden nageleefd, indien nodig direct 

inspelen op ongewenste situaties;

• Aansturing van beheerders (8 

medewerkers) en daarbij zorgdragen voor 

het efficiënt en effectief inzetten van deze 

medewerkers en beschikbare middelen; 

• Prioriteiten stellen, problemen oplossen, 

coördineren van werkzaamheden die door 

derden/partijen worden uitgevoerd en zo 

nodig terugkoppelen naar de operationeel 

manager; 

• Fungeren als aanspreekpunt voor derden;

• Structureel voeren van ontwikkelings- en 

beoordelingsgesprekken;

• Fungeren aIs sparringpartner voor de 

leden van het facilitaire team en coachen 

op basis van de individuele 

ontwikkeldoelen en talenten;

• Opstellen (meer jaren) 

onderhoudsplannen;

• Bijspringen waar nodig en/of verzorgen 

van facilitaire werkzaamheden.

Wat vragen wij?
• HBO werk- en denkniveau;

• Leidinggevende ervaring en capaciteiten;

• Kennis van wet- en regelgeving op het vlak 

van beheer en exploitatie van 

sportaccommodaties;

• Kennis van de WHVBZ is een pré; 

• Cijfermatig inzicht;

• Ervaring met het opstellen van MJOP 

(meer jaren onderhoudsplannen);

• Kan abstracte visies vertalen naar 

efficiënte operationele processen;

• Ervaren in projectmatig werken.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 

Coördinator Facilitair
(Gouda en omgeving)

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief, inclusief CV naar:

SPORT•GOUDA BV, T.a.v. Personeelszaken

Tobbepad 4, 2803 WH  GOUDA
Per e-mail: peno@sportpuntgouda.nl 

SPORT•GOUDA is een jong en dynamisch sportbedrijf dat 
werkt aan een optimaal sportklimaat in Gouda. Wij beheren 
en exploiteren een breed aanbod van sportvoorzieningen 
en dragen zorg voor activiteiten die voortkomen uit het 
gemeentelijke sportbeleid. Naast de door de gemeente 
opgedragen taken verzorgen wij buitenschoolse activiteiten, 
organisatie en uitvoering van sportevenementen, 
arrangementen voor bedrijfssporten en advies & consult.


