
 

 

 

 
Datum   : augustus 2018 

Functiebeschrijving  : Technisch medewerker huisvesting 
Vastgesteld besluit CvB : 26 november 2018 

 
 
Waardering   
Salarisschaal 8 
 
Context 
Organisatorische eenheid: Centrale Afdeling Huisvesting  
 
Verantwoording: aan Hoofd Huisvesting 
 
De Technisch Medewerker huisvesting werkt ten behoeve van de Centrale Afdeling 
Huisvesting en heeft een specifiek aandachtsgebied, te weten huisvesting, facilitair, 
gebouwen / terrein. De functie wordt uitgeoefend binnen het vastgestelde (meerjaren-) 
beleid van de afdeling. 
 
De Technisch Medewerker huisvesting verricht werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden: 
 Beheer en uitvoering beleid van de Centrale Afdeling Huisvesting   
 Aanspreekpunt van Centrale Afdeling Huisvesting 
 Financiële controle  
 
Resultaatgebieden 
1. Beheer en uitvoering beleid: levert een bijdrage aan de uitvoering van het beleid van 
de afdeling.  
 
Activiteiten: 
Opstellen van kwartaalrapportages van de meldingen;  
Verantwoordelijk voor documentmanagement; 
Inhoudelijk contracten beoordelen op vraag van de contractmanager; 
Inhoudelijk prestatie-eisen contracten beoordelen op vraag van de contractmanager; 
Inhoudelijk beoordelen aanvraag wijzigingen gebouw op vraag van projectleider / 
beleidsadviseur; 
Inhoudelijk beoordelen aanvraag wijzigingen evenementen op vraag van hoofd 
huisvesting / beleidsadviseur huisvesting. 
 
2. Aanspreekpunt van de afdeling:  
 
Activiteiten:  
Meldingen aannemen en doorzetten binnen de organisatie Scalda; 
Monitoren en bewaken van de meldingen; 
Administratieve afhandeling van de meldingen; 
 
3. Financiële controle 
 
Activiteiten:  
Financiële controle van meldingen  
 



Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De technisch medewerker huisvesting legt verantwoording af aan het hoofd 

huisvesting voor wat betreft de kwaliteit van het beheer en de uitvoering van het 
beleid van de afdeling huisvesting, de kwaliteit van het fungeren als aanspreekpunt 
van de afdeling en de financiële controle over de werkzaamheden 

- De technisch medewerker huisvesting werkt binnen het geformuleerde 
(meerjaren)beleid van zijn aandachtsgebied, specifieke beleidslijnen van Scalda en 
binnen relevante wet- en regelgeving;  

- De technisch medewerker huisvesting adviseert aan het hoofd huisvesting over het te 
voeren beleid van de afdeling, de wijze van afhandeling van de meldingen en de 
financiële controle hierover. 
  

Kennis en vaardigheden 
- Theoretische en praktische van beheer gebouw / terrein; 
- Technische bouwkundige of installatietechnische kennis; 
- Kennis van wet- en regelgeving op huisvestingsgebied, waaronder het bouwbesluit; 
- Inzicht van de organisatie, de werkwijze en procedures binnen Scalda; 
- Kennis hebben van meerjarenplannen en een jaarlijkse begroting; 
- Vaardigheid in het voeren van overleg met architecten, aannemers en leveranciers 

over geleverde of gewenste diensten; 
- Analytische vaardigheden; 
- Kennis van de Office pakketten; 
- Werk- en denkniveau: MBO / HBO. 

 
Contacten 

- met medewerkers in de organisatie om meldingen aan te nemen en verder in 
behandeling te nemen; 

- met externe leveranciers en bedrijven om afspraken te maken, en om de voortgang 
te bewaken en om problemen met leveranciers en bedrijven op te lossen; 

- met gebruikers van de infrastructuur om hen te ondersteunen in hun wensen; 
- met collega’s om het overzicht van het totaal aan activiteiten te behouden.  
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