
Wegens de uitbreiding van ons business center Eindhoven De Hurk 
zijn we voor deze locatie op zoek naar een: 

facilitair medewerk(st)er 
16 - 20 uur per week
Over de functie
In onze business centers werken ondernemers hard aan het  
waarmaken van hun droom. Maar tussen de bedrijven door, is er  
natuurlijk ook ruimte voor ontspanning. Een prettige en gezellige 
plek om even stoom af te blazen, is onze lounge. Als facilitair  
medewerker zorg jij ervoor dat deze algemene ruimte  
representatief, netjes en gezellig is. We zijn op zoek naar een  
medewerker (m/v) die 16-20 uur per week – verdeeld over 4 of 5 
dagen – een van onze visitekaartjes wil zijn. Je werkdag begint om 
10.00 uur en om 14.00 uur ben je klaar.
 

Wat ga je doen?
Als facilitair medewerker bij Place for Bizz Eindhoven De Hurk heb 
je een leuke baan! Je werkt met leuke, bevlogen en sociale  
ondernemers die nooit te beroerd zijn om een gezellig praatje aan 
te knopen. Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken:

• Het uitruimen en inladen van de afwasmachines.
• Koffiemachines spoelen, nakijken en evt. bijvullen.
• Koffiemachines 2x per week onderhouden.
• Pantry’s netjes houden.
• Verzorgen van koffie/thee/water bij vergaderingen.
• Zorgen dat de vergaderkamers er netjes en verzorgd uitzien.
• Lunches/broodjes bestellen.
• Tegen lunchtijd zorgen dat de bestelde broodjes in de vitrine 

liggen.
• Verkopen van broodjes (afrekenen gaat per pin).
• Keuken netjes en schoon houden.
• En andere voorkomende zaken.

Wie ben je?
Als facilitair medewerker ben je belangrijk voor de sfeer in 
Eindhoven De Hurk. Je hebt een leuke, gevarieerde functie en volop 
contact met andere mensen. 

Heb je interesse?
Mooi! Stuur dan je motivatie naar Operationeel Manager Monique 
Verdonk: monique@placeforbizz.nl. Voor vragen over de vacature 
kun je ook bij Monique terecht: 06 22 88 19 33. Ze hoopt snel van je 
te lezen of horen!

Je hebt
• een gezonde dosis verantwoordelijkheid
• een netjes en verzorgd voorkomen

Wij zijn Place for Bizz, een van de grootste 
aanbieders  van flexibele huisvesting in de 
Brainport Regio. Onze business centers, 
gelegen in Eindhoven (2x), Helmond en 
Valkenswaard, zijn levendige locaties waar 
zeer diverse ondernemers doen waar ze goed 
in zijn. In hun eigen kantoorruimte, maar ook 
in de gezellige gemeenschappelijke ruimtes.

Je bent
• een sociaal persoon die gemakkelijk  

contact maakt
• een echte aanpakker
• iemand die positief in het leven staat en 

dit op een energieke manier uitstraalt
• het zonnetje in huis

Je kunt
• goed zelfstandig functioneren
• goed nauwkeurig werken
• balans vinden tussen dienstbaarheid en 

proactiviteit

Jouw talenten:


