
 

GelreDome ken je als de thuisbasis van Vitesse én als concertpodium waar onder meer Justin Bieber 
en The Rolling Stones optraden en waar de Snollebollekes binnekort hun opwachting maken. Een 
klein en hecht team zorgt dat alles perfect verloopt voor de bezoekers én organisatoren van 
(inter)nationale evenementen, presentaties, kick-offs en vergaderingen. Ook regelt dit team dat het 
grootste theater van Nederland steeds klaar is voor een nieuw hoogtepunt. Om dit alles optimaal te 
laten verlopen, zoeken we een:  

Facilitair manager  
32-40 uur 

 
Wat ga je doen?  
Je bent verantwoordelijk voor alles wat met het gebouw en de bijbehorende contracten te maken 
heeft. GelreDome heeft veel zaken, bijv. rond techniek en schoonmaak, uitbesteed. Jij beheert, 
bewaakt en beoordeelt deze dienstverlening. En je kijkt verder: je signaleert nieuwe kansen en 
onderzoekt of deze technisch, operationeel en financieel haalbaar zijn. Zo draag je bij aan een goed 
verloop van onze evenementen, voetbalwedstrijden en zaalverhuur.  

Wat zijn jouw werkzaamheden? :  

• Je zorgt voor het technisch beheer en onderhoud van GelreDome, met oog voor de veiligheid 
en kwaliteit van de constructieve en bouwkundige onderdelen en de technische installaties. 
Daarvoor stel je een begroting en planning op en doe je verbetervoorstellen. Je werkt 
hiervoor nauw samen met collega’s van de Technische Dienst en Sales & Hospitality.  

• Je adviseert het Hoofd Facilitaire Dienst over (nieuw) beleid voor het terrein-  en 
gebouwbeheer, schoonmaak en milieu, en het beheer van de (bouw)technische installaties 
en andere systemen.  

• Je signaleert facilitaire ontwikkelingen in relatie tot lopende leverancierscontracten en 
onderzoekt nieuwe mogelijkheden.  

• Je volgt de relevante wet- en regelgeving rond milieu en bouw, en zorg dat GelreDome 
hieraan voldoet.  

• Je bent gesprekspartner voor diverse diensten van de gemeente Arnhem.  
• Je bent facilitair verantwoordelijk in de controlekamer tijdens events en voetbalwedstrijden.  
• Je hebt 1 week per 4 weken 24/7 bereikbaar voor calamiteiten.  

Wat is jouw profiel?  

• Een afgeronde relevante opleiding op HBO-niveau, bij voorkeur Facilitair Management met 
affiniteit en/ of ervaring op technisch gebied.  

• Minimaal 3 jaar werkervaring in het facilitair management.  
• Actuele kennis van relevante wet- en regelgeving,  onder meer rond milieu en bouw. 
• Flexibele aanpakker die akkoord is met werktijden in het weekend en ’s avonds.   

  



Wat bieden wij?  
Een unieke werkomgeving met betrokken collega’s, waar geen dag hetzelfde is. In het team is ruimte 
voor jouw initiatief en ontwikkeling. GelreDome biedt een goed salaris dat afhangt van je opleiding 
en ervaring. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op een vast dienstverband.  
 

Solliciteren?  
Sluit jouw profiel aan en is GelreDome jouw speelveld? Stuur dan vóór maandag 4 februari 2019 je 
CV en motivatie per e-mail naar Bianca Smaling (bsmaling@gelredome.nl), onder vermelding van 
‘vacature Facilitair manager’. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 7 februari.  
 
 
We stellen het niet op prijs als anderen dan sollicitanten reageren op deze vacature.  


