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1. Algemeen  
Functienaam: Huismeester 

 
Is verantwoordelijk voor: het beheer van gebouw en inventaris van de Stichting 

alsmede de ICT. 
  

Bevoegdheden: 
 
 
Plaats in de organisatie: 

verricht de functie binnen de algemene richtlijnen en 
gemaakte afspraken. 
 
Ressorteert onder het bestuurslid Huisvesting en ICT. 
Werkt nauw samen met de collega-huismeester, waarbij de 
taken onderling verdeeld worden.  

 
 

2. Taken 
 

- Controleert of de lokalen op de juiste manier zijn ingericht en of alles netjes is. 
- Controleert verlichting, toiletten en de papierrollen in de lokalen 2 en 4 en bestelt zo 

nodig deze materialen. Controleert de kleedruimte bij lokaal 7. 
- Draagt zorg voor de twee koffieautomaten, vult deze bij, maakt ze eenmaal per 

maand grondig schoon en beheert de koffievoorraad. 
- Draagt zorg voor de juiste inrichting van de lokalen. 
- Zorgt voor goed werkende computersystemen, beeldschermen, televisies, digitale 

borden, beamers, printers, scanners, geluidsinstallaties en diaprojectors en verricht 
alle werkzaamheden die daarvoor noodzakelijk zijn.  

- Assisteert bij evenementen zoals open dagen en exposities etc.  
- Voert klein onderhoud uit en begeleidt onderhoudswerkzaamheden door derden. 
- Draagt zorg voor het terrein rondom het gebouw en controleert de vuilnisbakken.  
- Beheert de magazijnen en de werkplaats op het achterterrein. 
- Beheert de uitgifte en inname van sleutels van het gebouw en de toegangscodes van 

het beveiligingssysteem. 
- Controleert de rekeningen betrekking hebbend op huisvesting en stuurt deze ter 

afdoening door naar de administratie. 
- Houdt de door de algemeen cursuscoördinator opgestelde lokaalindeling bij en 

wijzigt deze indien nodig.  
- Maakt een rooster voor de baliebezetting in de avonduren. 
- Vervangt de collega-huismeester bij diens afwezigheid.  
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3. Contacten  
Intern:  

 
- Bestuur, docenten, medewerkers en cursisten 

 
Extern:  - Toeleveringsbedrijven, onderhoudsbedrijven en 

huurders 
 

 
4. Functie-eisen - Technisch inzicht en vaardigheden; 

- Kennis van eenvoudige bouwkundige aspecten; 
- Enige kennis van ICT; 
- Goede communicatieve vaardigheden; 
- Oplossingsgericht. 

 
 
 
Aldus goedgekeurd in de bestuursvergadering VL d.d. 10 januari 2019. 
 
 
 


