
   
 
 

  

Facility Manager 

VERTOM UCS HOLDING B.V. 
 

Over Vertom: 

Wil jij werkzaam zijn binnen een internationale maritieme organisatie? Dan is de Vertom Groep wat voor 

jou! Bij Vertom zijn we leverancier en experts in wereldwijde maritieme diensten met meer dan 45 jaar aan 

ervaring. Door middel van onze vloot van meer dan 80 zeeschepen is Vertom dé partner voor internationaal 

scheepstransport. Ons team van 130 professionele, ambitieuze en deskundige medewerkers staan klaar 

om dit mogelijk te maken. Vertom levert een verscheidenheid aan logistieke oplossingen waarbij we 

continue focussen op de betrouwbaarheid, innovatie en kostenefficiëntie. We streven ernaar om moderne 

globalisering te stimuleren en daarbij voortdurend rekening te houden met de belangen van onze 

stakeholders.  

Wat verwachten van jou? 

Als Facility Manager lever je een belangrijke bijdrage aan het functioneren van al onze afdelingen en ontzorg 

jij je collega’s. Je hebt een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn, ben uiterst taalvaardig, kritisch, 

punctueel, klantgericht en kunt omgaan met vertrouwelijke informatie. Je combineert zorgvuldigheid met 

daadkracht. Ook ben je georganiseerd en weet je in de chaos van verschillende taken structuur te brengen. 

Wat zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden? 

- Het opstellen en coördineren van investerings- en (meerjaren-) onderhoudsplannen. Draagt zorg 

voor de juiste uitstraling van het pand dit in overleg met de directie. 

- Verantwoordelijk en aanspreekpunt voor veiligheid (o.a. BHV, EHBO, bedrijfsnoodplan) en 

beveiliging (o.a. brandmeldings- en inbraakinstallaties), voldoen aan alle wettelijke en 

maatschappelijke normen; 

- Verantwoordelijk voor het wagenpark (in eigen beheer) en autoverzekeringen; 

- Inkoop en contractbeheer van alle facilitaire aangelegenheden; 

- Bestellen en distribueren van kantoorartikelen; 

- Beheer van het magazijn; Opzetten van archiefbeheer; 

- Contactpersoon en eindverantwoordelijke voor onze (vaste) huurders en gebruikers 

 



  

 

Dit ben jij: 

- Je beschikt over een relevante afgeronde hbo-opleiding (richting Facility Management is een pré); 

- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 

- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

- Je hebt goede communicatieve vaardingheden en ben het “getting this done” type; 

- Je bent ondernemend, stressbestendig en organisatorisch ster; 

- Je hebt uitstekende management skills en kunt alle neuzen dezelfde kant op houden; 

- Je hebt een grote mate van zelfstandigheid en assertiviteit en kunt snel schakelen. 

Wat kun je van ons verwachten? 

Een fijn team van enthousiaste collega’s met wie we jaarlijks een kerstdiner en andere leuke uitjes houden. 

Wij zorgen ervoor dat je het optimale uit je functie haalt. Wil je een opleiding volgen om je beroepskennis 

uit te breiden? Wij bieden je hieromtrent uitgebreide opleidingsmogelijkheden. Je standplaats is ons 

hoofdkantoor in Rhoon, je bent echter verantwoordelijk voor alle entiteiten die onder de Vertom Holding 

vallen. Tot slot, niet onbelangrijk, we bieden je een marktconform salaris met uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden.  

Ben jij klaar voor deze uitdaging? 

Is deze functie jou op het lijf geschreven en hebben we je enthousiast gemaakt maar heb je toch nog 
vragen neem dan contact op met mevrouw Danielle Piek via 010-285 84 40. 

Direct solliciteren dat kan ook graag ontvangen wij jouw schriftelijke motivatie en cv: 

Vertom Holding B.V. 

T.a.v. Mevrouw Daniëlle Piek 

Oever 7 

3161 GR Rhoon 

Per email reageren kan natuurlijk ook via danielle@vertom.nl. 

 

 Wij maken graag kennis met je! 


