
 
 

Voor de groei van ons bedrijf zijn we op zoek naar een aantal posities binnen het bedrijf. 
Te weten; 

 
Facility Manager 

Binnen Toucan Beach groep zijn we op zoek naar versterking in de vorm van een Facility Manager. In 
deze rol wordt het jouw primaire uitdaging om ervoor te zorgen dat het vastgoed en installaties 
binnen de groep goed onderhouden worden. Daarnaast coördineer je verschillende projecten en 
stuur je de landscaping en securityafdeling aan.  
 
Wat ga je doen? 

 Je analyseert de bouwkundige staat van het vastgoed en de technische staat van apparatuur 
en installaties. 

 Je werkt hierbij nauw samen met het Hoofd Technische Dienst. 
 Je stelt onderhoudsplannen op voor de installaties en gebouwen en geeft hier uitvoering 

aan. 
 Je bent de projectleider voor investerings- en onderhoudsprojecten. 
 Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in het werkveld en denkt mee over het 

optimaliseren van bestaande werkprocessen. Je stelt hiervoor investeringsvoorstellen op en 
adviseert het management. 

 Je zoekt actief de samenwerking op en biedt advies en ondersteuning aan diverse interne 
partijen, zowel technisch als procesmatig. 

 Je bent verantwoordelijk voor de financiële projectadministratie. Bij alle werkzaamheden 
houd je de relevante richtlijnen. 

 Het opstellen van een meerderjarig onderhoudsplan. 

Wie ben jij? 

 Je beschikt over een technische hbo-opleiding. 
 Je beschikt bij voorkeur over enkele jaren werkervaring. Ervaring in een hotel is een pre. 
 Je hebt een flexibele houding, bent klantgericht en communicatief vaardig. 
 Je werkt doelmatig, kunt prioriteiten stellen, maakt duidelijke afspraken en bewaakt de 

voortgang. 
 Je toont initiatief, signaleert knelpunten en handelt hiernaar. 
 Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 
 Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

De startdatum en het type dienstverband: 

De functie is beschikbaar voor een fulltime dienstverband van minimaal 40 uur per week. De 
startdatum wordt in overleg afgestemd. 

 



 
 
 

Hoe kun je solliciteren op deze functie: 

Vind je plezier in je werk belangrijk, ben je ondernemend, ga je voor resultaat én ben jij diegene die 
onze verwachtingen waar kan maken? Aarzel niet en solliciteer! Mail je motivatie en CV naar 
tiara@toucanbeach.com, en je hoort binnen een week van ons! 

 

 


