
  

 

 

Met spoed gevraagd: 

 

Zakelijk leider - 18 uur per week (tijdelijke vervanging) 
 

Welzijns- en cultuurorganisatie Welcom, gevestigd in de gemeente Montferland, verleent diensten, biedt 
hulp en ondersteuning en organiseert activiteiten dichtbij mensen, ter bevordering van de sociale 
samenhang, de zelfredzaamheid, de deelname aan het maatschappelijk verkeer en de maatschappelijke 
inzet. Bij Welcom werken ongeveer 30 medewerkers en vele vrijwilligers.  

 

Wat ga je doen? 

Als (vervangend) zakelijk leider ben je mede verantwoordelijk voor een goede exploitatie van het 

gebouw en de ondersteunende horeca. Een kerntaak zal de voorbereiding van een verhuizing naar een 

nieuwe locatie zijn. Hierbij werk je samen met onze partners. 

Je hebt de volgende verantwoordelijkheden: 

 meedenken en meewerken aan het maken van een ontwerp voor een mogelijke nieuwe locatie 

en zitting nemen in de Bouwgroep 

 toezicht houden op het gebruik van het gebouw en de inventaris  

 zorgdragen voor de handhaving van orde, rust en veiligheid 

 zorgen voor opening en sluiting van het gebouw overeenkomstig het werkrooster 

 lichte reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 

 verhelpen van storingen aan technische installaties of externe servicedienst regelen 

 planning en verhuur van de ruimtes 

 licht administratieve taken 

 MT adviseren over het beleid rond veiligheid en beheer 

 planning van jaarlijkse controles inzake het kwaliteitsbeleid 

 werkt onder de verantwoordelijkheid van de zakelijk leider. 

 

Wij vragen van jou: 

 MBO+/HBO werk- en denkniveau 

 technisch inzicht 

 goede communicatieve en rekenkundige vaardigheden 

 zakelijk inzicht 

 kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne 

 in staat lichamelijke inspanning te verrichten 

 zelfstandig en in teamverband kunnen werken 

 bij voorkeur woonachtig in de gemeente Montferland of omgeving 

 bereidheid om in de avonden en in het weekend te werken 

 

Wij bieden jou: 

Het betreft een tijdelijke aanstelling. Op de functie is de CAO Sociaal Werk van toepassing, salarisschaal 

7 behorend bij de functie zakelijk leider. Salaris en aanstelling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring.  

  

Interesse? 

Solliciteer voor 1 juni 2019 via de mail door een motivatiebrief en een CV te sturen, gericht aan Pascal 

van der Maas (directeur/bestuurder), mailadres: sollicitaties@welcommail.nl. 

Meer informatie bij Peter Dieks (zakelijk leider) of Pascal van der Maas,  

telefoonnummer (0316) 22 35 20. 
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