
 
 
 
 
 

Vacature Woon- en Zorgcentrum Avondlicht               Datum: 21 maart 2023 
 

Teamleider facilitair (24 uur per week) 
 

Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen? Heb je 
coachende vaardigheden, heb je affiniteit met roosteren en heb je ervaring met het aansturen van 
teams? Dan zoeken wij jou! 
 
Wat houdt de functie teamleider facilitair in? 
Je geeft leiding aan de medewerkers van de dagbesteding, de interieurverzorging en de keuken. Je 
bent verantwoordelijk voor de roostering van deze medewerkers. Ook ben je indirect 
verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid en de inzet van vrijwilligers binnen de organisatie.  
 
Als teamleider facilitair heb je een coachende rol. Zo zorg je ervoor, samen met je team, dat er een 
optimale kwaliteit en cliënt- en medewerkerstevredenheid wordt gerealiseerd. Je coacht 
medewerkers in hun werkzaamheden, competentieontwikkeling en probleemoplossend vermogen. 
Je bent onderdeel van het managementteam dat bestaat uit teamleiders, de kwaliteitsmedewerker 
en de directeur-bestuurder. 
 
Jij zorgt als teamleider voor verbinding en levert met jouw daadkracht een significante bijdrage aan 
onze dienstverlening. Als teamleider voer je de regie over de teams, geef je operationeel leiding en 
coach je je teamleden. Door eenheid te brengen, borg je een consistente en kwalitatieve 
dienstverlening voor de cliënten. Je volgt daarin de beleidslijnen en ziet toe op de juiste uitvoering 
van de gemaakte afspraken, zoals het stimuleren van de zelfredzaamheid van onze cliënten. 
 
Lijkt het jou een mooie uitdaging om hieraan bij te dragen? Dan is deze functie iets voor jou! 
Uiteraard is er binnen deze functie veel ruimte voor jouw inbreng, creativiteit en initiatieven. 

 

Wat breng jij mee? 

• Je hebt een sterke persoonlijkheid en bent degene die mét en vóór de teams werkt aan structuur 
en eenduidigheid. Door naast de mensen te staan krijg je de neuzen dezelfde kant op en met een 
natuurlijk overwicht stel je je empathisch en toegankelijk op. Inhoudelijk wijs je je collega’s de 
weg en je weet vervolgens ook wanneer je weer een stapje terug kan doen.  

• Je bent in het bezit van een diploma minimaal mbo-niveau 4. Bij voorkeur aangevuld met een 
managementopleiding en minimaal 2 jaar relevante werkervaring in het leidinggeven en 
aansturen van teams (bijvoorbeeld als teamleider of teammanager, bij voorkeur in een 
verpleeghuissetting).  

• Je beschikt over uitstekende contactuele en sociale eigenschappen in het omgaan met cliënten, 
vrijwilligers en medewerkers en je hebt plezier in het onderhouden van contacten met hen.  

• Je coacht, stuurt aan en ziet toe op de juiste uitvoering van werkzaamheden door medewerkers, 
vrijwilligers en stagiaires. Je doet dit energiek en vol passie!  

• Je bent relativerend, overstijgend, gestructureerd en resultaatgericht.  

• Je ziet erop toe dat de uitvoering van de werkzaamheden volgens het vastgestelde 
organisatiebeleid, de kwaliteitsnormen, protocollen en wettelijke kaders gebeurt. 

• Je hebt ervaring en affiniteit met roosteren. 

• Als teamleider realiseer je een gezond en goed werk- en leerklimaat, zorg je voor overzicht, rust 
en inzicht. 

 
 



 
 
Wie zijn wij? 
Avondlicht speelt een centrale rol in de zorg voor ouderen binnen de Gemeente West-Betuwe en is 
een ontmoetingsplaats voor ouderen in de dorpskern Herwijnen. Avondlicht heeft twee locaties in 
Herwijnen. Eén locatie somatiek en één psychogeriatrisch. Avondlicht biedt zorg en ondersteuning 
waar nodig en zoveel mogelijk op de manier zoals de cliënt dat wenst. Dat betekent dat Avondlicht 
streeft naar een goede, veilige, huiselijke woon- en leefomgeving, passend bij de behoeften en 
wensen van haar cliënten. De kracht van een kleine organisatie vertaalt zich in een platte 
organisatiestructuur waarin je elkaar goed kent.  
 
Wat biedt Avondlicht jou?  

 Naast een creatieve, uitdagende en verantwoordelijke functie: 

• Salaris conform CAO VVT FWG 55; 

• Een jaarcontract voor 24 uur per week, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

• Eindejaarsuitkering 8,33 %, vakantietoeslag 8 % en reiskostenvergoeding conform cao; 

• Pensioenvoorzieningen via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn; 

 

Ben je enthousiast geworden?  
Stuur dan vóór donderdag 6 april a.s. je motivatiebrief en CV naar mevrouw D. van Zetten, directeur-
bestuurder, via dvanzetten@al-h.nl  
Wil je eerst meer informatie? Bel dan naar 0418-581325. 
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