Golfclub Kleiburg is een golfbaan met 750 leden gelegen in Brielle tussen het Hartelkanaal en de Brielse Maas.
In verband met de op handen zijnde werkzaamheden zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Facilitair Manager / Coördinator m/v
De facilitair coördinator is een onbezoldigde functie bij Golfclub Kleiburg.
De facilitair coördinator
• Rapporteert aan de clubmanager
• Coördineert het werk van de klusjesmannen
• Is verantwoordelijk voor het onderhoud, verbouw en nieuwbouw van de opstallen in het bezit van
golfclub Kleiburg, met uitzondering van de opstallen op de baan
• Is verantwoordelijk voor het toepassen van de relevante wet en regelgeving, voor de (brand)veiligheid en
voor een adequate klimaatbeheersing van de gebouwen
• Heeft een adviserende rol bij de besluitvorming over de eventuele verbouw of nieuwbouw van de
opstallen. Is verantwoordelijk voor het beheren van de relevante begrotingen van het onderhoud, maar
ook van de ver- of nieuwbouw.
• Schakelt, na overleg met het management/bestuur, bij grote projecten een externe adviseur in
• Houd rekening met het feit dat gedeeltes van de opstallen zijn verhuurd aan derden: woning en
restaurant Bogey’s en faciliteiten van Golfacademy/de professionals (Clubfittingsloods, lesstudio’s)
• Kortom is de goede huisvader!
Functievereisten
Heeft ervaring met het beheren en beheersen van complexere bouwprojecten, met het aansturen van aannemers
en het beoordelen van de relevante wet- en regelgeving. Heeft ervaring met werken in een complexere
organisatie waar meerdere personen geïnformeerd moeten blijven worden.
Heeft goede communicatieve vaardigheden.
Kan zich dienstig opstellen ten opzichte van de 750 leden van de club die allemaal hun eigen mening hebben.
Mogelijke Projecten
• Ventilatie restaurant
• Nieuwe toiletgroep restaurant
• Herindeling toegang
• Vernieuwing kleedkamers
• Voltooiing lesstudio’s
• Zonnepanelen - LED-verlichting drivingrange en oefenfaciliteiten
• Elektriciteitsverbruik en vergroening
• Verwarming en warmwatervoorziening
• Brandveiligheid
• Ventilatie clubfittingsloods
• Tentoverkapping
• Coördinatie van de verbouwing gebouw door een eventuele professionele kracht.
Herken je je in bovenstaande omschrijving? Dan nodigen we je uit je interesse kenbaar te maken:
clubmanager@golfclub-kleiburg.nl. Of bel voor meer informatie Marja Molenaar: 0181-417809.
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