
CODA functieprofiel – Coördinator Facilitair 
 
Team en functie 

• Ontvangt hiërarchisch leiding van de manager Bedrijfsvoering 

• Geeft hiërarchisch leiding aan medewerkers in het team 
 
Takenpakket en resultaten 

• Verantwoordelijk voor het opstellen van jaarplannen voor de eigen afdeling, de kwaliteit van 
de implementatie van producten en dienstverlening, de organisatie en planning van de 
werkzaamheden, de effectiviteit van de werkprocessen en het beheer van het toegewezen 
budget.  

• Meewerken aan de verbetering en vernieuwing van producten en dienstverlening en is 
adviseur van het management op facilitair gebied.  

• Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een meerjarig investeringsplan en 
uitvoeringsplan; beheert de daarbij behorende, toegewezen budgetten.  

• Zorg dragen voor facilitaire continuïteit van CODA en de vestigingen en realiseert samen met 
de coördinator THD een meerjarige planning en uitvoering van onderhoud van gebouwen.  

• In de rol van Projectleider namens CODA verantwoordelijk voor de realisatie van (complexe) 
huisvestingsprojecten zoals herbouw en verbouw.  

• Verantwoordelijk voor het opzetten, onderhouden en verbeteren van de BHV organisatie in 
de gehele organisatie, zowel middelen als gekwalificeerde medewerkers. Stelt met de 
preventiemedewerker(s) het Arbobeleid op en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
RI&E beleid. 

• Geeft leiding aan de medewerkers in het team (gebouwenbeheer, Contractbeheer, CODA-
winkel) en zorgt met hen voor een efficiënte werkverdeling en prioritering van 
werkzaamheden.  

• Hij/zij voert het contractmanagement uit, onder andere op het gebied van Horeca (Albron), 
Schoonmaak (Dros), de Bibliotheekbus (Karmac) en overige uitbestede diensten. Is 
verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een efficiënt, centraal en uniform 
inkoop- en voorraadbeleid. 

 
Externe contacten 

• Klanten en bezoekers 

• Samenwerkingspartners  

• Externe dienstverleners/Leveranciers 

• Vakgenoten/ Relevante platformen 
 
Interne contacten 

• MT (management team) 

• Medewerkers 
 
FUNCTIECOMPETENTIES 
 
Kennis 

• HBO opleiding Facilitair Management  

• Meerjarige leidinggevende ervaring  

• Ervaring met verbetering en vernieuwing van werkprocessen (bijv. Lean methodiek)  

• Ervaring met projectmanagement 

• Kennis van contractmanagement 

• Technische affiniteit 



• Kennis van de programma’s, producten en diensten van CODA 

• Affiniteit met CODA 
 
Vaardigheden 

• Projectmatig werken/Projectmanagement 

• Bedrijfsmatig handelen en cijfermatig inzicht 

• Prioriteiten stellen 

• Plannen en organiseren 

• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken 

• Digitale vaardigheden 
 
Eigenschappen 

• Proactief 

• Resultaatgericht 

• Ondernemend 

• Leidinggeven 

• Visie 
 
 
Deze functie is gewaardeerd in schaal XX 
 
Vastgesteld     Voor gezien 
 
Schaal XX     Datum: 
 


