
Functiebeschrijving beheerder Don Bosco de 
Maten 
 
 
Don Bosco zet zich in voor het bevorderen van welzijn van (maatschappelijk kwetsbare) jongeren. 
Bij Don Bosco kennen wij geen ‘probleemjongeren’. Natuurlijk kennen we wél jongeren met 
problemen en hebben wij de knelpunten van jongeren scherp op het netvlies, maar onze focus beperkt 
zich niet tot die problemen. We beperken ons evenmin tot de negatieve kenmerken van gedrag, Nee, 
wij hebben aandacht voor het verhaal van individuele jongeren. We zijn meer geïnteresseerd in wat 
jongeren en hun omgeving wél kunnen, dan wat ze niet kunnen. 
Goede aansluiting bij de leefwereld vinden wij van cruciaal belang. Voor het vinden van oplossingen 
zoeken wij naar kansen, talenten en mogelijkheden. Daarbij werken wij nauw samen met andere 
organisaties die met jeugd en jongeren werken. 
 
In verband met pensionering van de huidige beheerder zoeken wij een nieuwe beheerder per half 
april 2022. De functie beslaat circa 30 uur. 
 
 
Doel van de functie 
Zorgt ervoor dat de ruimtes van het jongerencentrum aantrekkelijke, goed onderhouden, veilige en 
schone plekken zijn om te verblijven. 

 

Technisch / facilitair beheer-taken: 

• Draagt zorg voor hygiëne en veiligheid in en om de accommodatie   

• Beheert de technische installaties, draagt zorg voor een juist gebruik en voor het regulier 
onderhoud 

• Controleert de juiste werking van de apparatuur, signaleert gebreken en vernielingen, neemt 
zelf het initiatief tot spoedreparatie of overlegt met Accres en/of eigenaar van gebouw over 
herstel van schade of storing. 

• Draagt zorg voor de uitvoering van het jaarlijks onderhoudsplan dat eigenaar van gebouw 
met Accres afstemt. 

• Verzorgt het beheer van sleutels  

• Verricht kleine onderhoudswerkzaamheden, voor zowel het technische- als voor het 
groengedeelte.  

• Verricht onderhoudswerkzaamheden aan en houdt de voorraad bij van inventaris en sport en 
spel materialen, zaalverwijzing en uitstraling van de locatie 

 

Gastheer/vrouw-taken: 

• Verricht dagelijks schoonmaakwerkzaamheden, ruimt spullen op zodat het netjes is en 
informeert/instrueert gebruikers en/of jongerenwerkers dat ruimtes netjes blijven 

• Blijft op de hoogte van en realiseert ontwikkelingen binnen de organisatie en de op zijn of 
haar functie betrekking hebbende prestatie afspraken met de opdrachtgever. 

• Verricht horeca- en kassa werkzaamheden. 

 



Verhuurder-taken: 

• Draagt zorg voor de verhuur van de locaties - al dan niet in samenwerking met derden. 

• Legt de administratieve gegevens vast voor het huren van de locaties 

• Zorgt ervoor dat de verhuurde ruimtes tijdig en beschikbaar zijn voor de huurder en verzorgt 
koffie/thee. 

• -Verzorgt de voorbereiding van evenementen – al dan niet in samenwerking met derden. 

• Verzorgt tegen het einde van het gebruik c.q. de huurovereenkomst de oplevering van de 
ruimte. 

• Reageert adequaat op klachten en wensen van huurders en zorgt mede voor het in 
behandeling nemen. 

 

Overig 

Beheert voorraden en  vult voorraden aan  

 

Algemene taken 

• Levert mede input aan ten behoeve van de begroting voor wat betreft inventaris en gebouw 
gebonden wensen 

• Neemt deel aan het maandelijkse locatie overleg 

 

Competenties 

• empathie voor jongeren en hun kwetsbaarheid,  

• kan goed met levendigheid van jongerencentrum omgaan en is in optreden en communicatie 
niet autoritair maar wel duidelijk 

• goede afstemming en samenwerking met de jongerenwerkers en in teamverband kunnen 
werken, 

• is handig genoeg om kleine reparaties zelf  te doen 

 

Opleidingsniveau 

MBO niveau 3  

De functie is ingeschaald op schaal 5 CAO Sociaal Werk  

 

Kennisgebieden 

• Accommodatie beheer 

• Wet- en regelgeving, veiligheid en hygiëne, 

VCA, BHV, Sociale Hygiëne, HACCP 

(locatieafhankelijk) 

 



Vaardigheden 

• Plannen en organiseren 

• Communicatieve en sociale vaardigheden 

• Klantgericht 

• Flexibel 

• Pro actief 

• Toegankelijkheid 

• Samenwerken 

• Basis ICT kennis 
 

 

 


