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Stichting Pallas 

Stichting Pallas verenigt 17 vrijescholen voor basisonderwijs in Midden en Zuid Nederland. 

Centraal staan de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. De scholen van 

Pallas hebben een goede beoordeling van de inspectie in de vorm van het zogenaamde 

basisarrangement. Pallas groeit, de identiteit en kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs spreekt 

steeds meer ouders aan.  

Het bestuursbureau van Pallas is gevestigd in Uden. Van hieruit krijgen de scholen 

ondersteuning op de beleidsgebieden financiën, personeel, facilitaire zaken en onderwijs. 

 

Stichting Pallas is op zoek naar een: 

Staffunctionaris huisvesting en facilitaire zaken 
(0,6 fte) Schaal 11 conform  CAO PO 

 

De functie 

Wij hebben interesse in jou als jij deskundig bent in het onderhandelen met gemeentes en het 

doen van aanvragen in het kader van Integrale Huisvesting Plannen. Ook het houden van 

toezicht op huisvestings- en onderhoudsprojecten en het inventariseren van en adviseren over 

de staat van onderhoud van onze scholen is van belang. Het monitoren van de uitvoering van 

de meer-jaren onderhoudsplannen en het inkopen van producten en diensten net als het 

toezien op het naleven van de wet- en regelgeving voor de beveiliging van gebouwen en 

terreinen zijn je op het lijf geschreven. Voor het beoordelen van huisvestings- en investerings- 

aanvragen op doelmatigheid en technische haalbaarheid en het energiebeheer op de scholen 

heb je ruim voldoende ervaring. Ook in het effectief overleggen met leveranciers, bedrijven 

en de gebruikers van gebouwen vind je plezier.  

 

Wat vinden wij belangrijk? 

Heb jij een bouwkundige en facilitaire opleiding op HBO-niveau? Ben je communicatief sterk 

en weet je complexe processen te monitoren? Ligt jouw talent op het vlak van overzicht 

houden? Ben je bedreven in het spel met de gemeente? Werk je met vertrouwen, zelfstandig, 

ben je initiatiefrijk en heb je gevoel voor de belangen van de verschillende interne en externe 

partijen? Dan zoeken wij jou! 

Wij vinden voor de functie aantoonbare bekendheid en affiniteit met huisvesting en facilitaire 

werkzaamheden (voor scholen) een vereiste en ervaring met het vrijeschoolonderwijs een pre. 

 

 



 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou een breed georiënteerde functie aan met volop ontwikkelmogelijkheden, in een 

organisatie waarvan de dynamiek in hoge mate wordt gekleurd door de vrijeschool-identiteit 

en het ‘bezield eigenaarschap’ van de medewerkers. 

Je salariëring valt (afhankelijk van opleiding en ervaring) binnen schaal 11 en alle overige 

arbeidsvoorwaarden zijn conform cao PO. Je maakt deel uit van de staf met 5 collega’s. Je 

werkt onder directe aansturing van de bestuurder. Je werkplek is op het stafbureau in Uden  

en je werktijden worden in overleg vastgesteld. Ook gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

Spreekt deze vacature u aan? 

Dan horen wij graag van je.  

Deze procedure wordt begeleid door Met David bv.  

Reacties graag per mail naar info@metdavid.nl vóór 27februari 2020 t.a.v. Mieke ten Have 

onder vermelding van vacature Staffunctionaris huisvesting en facilitaire zaken. 


