
 
Stage afdeling technische en facilitaire dienst 

Onze afdeling technische dienst en facilitaire dienst is zeer belangrijk voor de klanttevredenheid van 
ons bedrijf. Op ons resort dat binnenkort ook een enorme groei gaat meemaken behoeve deze twee 
afdelingen nog een efficiëntie slag. Kun jij ons daarbij helpen? Ben je goed in het regelen en 
organiseren van allerlei zaken? Ga je graag met mensen om en houd je er niet van om de hele dag op 
een stoel achter een bureau te zitten? Steek je graag je handen uit de mouwen en wil je aan het 
begin van de dag niet precies weten wat je die dag allemaal voor werkzaamheden gaat uitvoeren? 
Dan is een stage bij de facilitaire dienstverlening jouw ding! 

Als stagiair loop je stage bij de afdeling Facility Support – Cleaning  die zich bezig houdt met de 
ontwikkeling van beleid, afsluiten van contracten en het faciliteren van de dagelijkse operatie op de 
parken. O.a. Logistiek, Duurzaamheid, Schoonmaak, Linnen, Villa’s en Hotelappartementen, 
Inventaris en Guest Supplies zijn belangrijke aandachtsgebieden. 

De exacte opdracht zal in gezamenlijk overleg worden vastgesteld. In ieder geval zijn wij op zoek naar 
een gedreven stagiaire die helpt om de afdeling verder te professionaliseren. Daarbij denken wij aan 
het standaardiseren en ontwikkelen van (werk)instructies, integratie van het thema duurzaamheid in 
de diverse aandachtsgebieden, het ondersteunen bij diverse inkooptrajecten waaronder Guest 
Supplies. Kortom; uitdagende opdrachten om de kwaliteit van werken (intern als ook op de parken) 
verder te optimaliseren. 

Wat verwachten wij van jou? 

 Gestructureerd en accuraat te werk kunnen gaan; 
 Uitstekende communicatieve vaardigheden; 
 Stressbestendig zijn; 
 Gericht op samenwerken en nauwkeurigheid; 
 Affiniteit met techniek en/ of schoonmaak 
 MBO/ HBO opleiding, afhankelijk van je niveau bepalen we de taken. 

Wij bieden: 
Een veelzijdige en uitdagende stage (uren, dagen in overleg) 
Een informele en collegiale werksfeer 
Ben jij geïnteresseerd in deze uitdaging? Stuur dan je sollicitatiebrief en C.V. naar onze afdeling pz, 
onder vermelding van; stage facilitair 
 
Voor meer informatie over ons park en de toekomstplannen raden wij u aan ook eens een kijkje te 
nemen op onze websites. 
 
http://www.waterrijkoesterdam.nl/ 
http://www.outdoorelements.nl/ 
http://www.zinkoesterdam.nl/ 
http://www.marinaoesterdam.nl/ 
http://www.verkoop-oesterdam.nl/ 
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