
De functie
In de veelzijdige functie van manager huisvesting ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en realisatie 
van het huisvestingsbeleid van onze organisatie. In het dynamische krachtenveld van gemeenten, architecten, aannemers, 
collega-besturen en andere belanghebbenden treed je bij veel van onze ver- en nieuwbouwprojecten op als bouwheer en 
ben je een spin in het web om te komen tot de realisatie van alle bouwplannen en (tijdelijke) huisvesting. Er gebeurt op dat 
gebied een hoop en voorlopig zijn we daarmee ook nog niet klaar.
Naast je kartrekkersrol op het gebied van ver- en nieuwbouw ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling 
huisvesting (3 personen) en vinden onder jouw leiding alle werkzaamheden op het gebied van onderhoud en beheer plaats. 
Je houdt je als manager huisvesting bezig met relevante aanbestedingstrajecten, contractbeheer en inkoopzaken op het 
gebied van huisvesting, onderhoud en inventaris. Maar ook ben je verantwoordelijk voor zaken als luchtkwaliteit in onze 
gebouwen, milieu, duurzaamheid en veiligheid. 
Je bent lid van het managementteam van Tabijn, adviseert en stemt veelvuldig af met het College van Bestuur, de algemene 
directie en de directeuren van onze kindcentra en scholen.

Wij kijken uit naar jouw reactie als
• je een relevante (bouwkundige) achtergrond hebt op minimaal HBO niveau.
• je (leidinggevende) ervaring hebt in soortgelijke functie(s) en bekend bent met de wereld van onderwijs/ kinderopvang-

huisvesting.
• je kennis hebt van relevante wet- en regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting, beheer en onderhoud 

alsmede arbo- milieu en veiligheidswetgeving.
• je tactisch en diplomatiek kunt optreden bij wijzigingen in (bouw)processen en in projecten waarbij ondanks verschillen-

de belangen voortgang van het proces moet plaatsvinden.
• je beschikt over goede communicatieve, adviserende en onderhandelingsvaardigheden  

en gemakkelijk contacten legt en een netwerk opbouwt en onderhoudt.
• je pragmatisch bent en soms ook hands-on.

Wat kun je van Tabijn verwachten?
• Je solliciteert op een uitdagende baan in een ambitieuze organisatie die  

volop in ontwikkeling is.
• Je komt terecht in een cultuur waarin laagdrempeligheid, collegialiteit  

en werkplezier voorop staan.
• De functie is ingeschaald in OOP13 cao primair onderwijs. 
• Er zijn aantrekkelijke extra’s, zoals een voorrangsregeling voor  

kinderopvang en ruime scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wij zoeken 
een 

manager 
huisvesting

(40 uur per week)

méér dan onderwijs

VACATURE

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang met  
bijna 800 medewerkers en 21 kindcentra en basisscholen in zeven gemeenten in Noord-Holland.  
Dagelijks inspireren en begeleiden onze medewerkers zo’n 5.900 kinderen. De totstandkoming van kindcentra waarin de brede 
ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd is één van onze strategische ambities. 

Ja? Ben jij dit?
 

Stuur je sollicitatie per e-mail 
vóór 24 oktober 2022 a.s. naar 

vacature@tabijn.nl. 

Voor meer informatie over Tabijn en de 
vacatures kijk op www.tabijn.nl 

of bel Carla Smits 
(Voorzitter College van Bestuur) 

op 0251-230082. 


