
 
 

 
 
 
Poppodium Burgerweeshuis zoekt een Hoofd faciliteiten (30 uur) 
  
Burgerweeshuis is de plek in Deventer voor popmuziek met veel verschillende concerten en 
dancefeesten op een monumentale prachtlocatie. Als cultureel ondernemer deelt het 
Burgerweeshuis haar kennis en netwerk en verzorgt evenementen op locatie zoals Hoogtevrees en 
de Grote Kick-Off. We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de pop & dance cultuur in 
Deventer en de regio. Talentontwikkeling en educatie vormen een belangrijke factor. Het is de taak 
van het Burgerweeshuis om de regionale pop & dance scene te programmeren, stimuleren en 
faciliteren. Door al deze activiteiten draagt het Burgerweeshuis op een belangrijke manier bij aan 
Deventer als cultuur- en beleefstad.  
 

Het team van het Burgerweeshuis zorgt voor de productie en uitvoering van alle activiteiten. 
Je werkt samen met vele actieve vrijwilligers om deze activiteiten tot een succes te maken. 
Jaarlijks trekt Burgerweeshuis circa 70.000 bezoekers. Burgerweeshuis zoekt per 1 november voor 30 
uur per week een Hoofd faciliteiten. 
 
Wat ga jij doen? 
Als Hoofd faciliteiten ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het facilitair 

beleid. Verantwoordelijkheden die hierbij horen zijn: 

- planning van (groot) onderhoud en investeringen op de lange termijn  

- begroten en plannen van klein onderhoud en kleine investeringen  

- toezicht op het gereed voor gebruik zijn van ruimtes en veiligheid van gebouw en 

voorzieningen 

- beheren van afdelingsbudget en administratie 

- toezicht op naleving veiligheidsvoorschriften (Security  /ARBO/ BHV / SH / HACCP) en 

schoonmaak gebouw. 

Naast het optimaal verzorgen van alle facilitaire zaken ben je ook verantwoordelijk om kaders te 

ontwikkelen voor een optimale bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische exploitatie van de 

accommodatie. Denk aan: 

- Verhuur van de accommodatie 

- Exploiteren van commerciële activiteiten 

- Offertebeleid en contracten 

- Opstellen van draaiboeken, checklists en logboeken 

- Budgetbeheer 

- Realiseren van een goede interne informatievoorziening 

- Onderhouden van contacten met omwonenden 

Voor onze evenementen op locatie doorloop jij de vergunningstrajecten en stel je de ontruimings-

/veiligheidsplannen op in afstemming met gemeente, brandweer en politie.  

Naast dat je de verantwoording hebt over bovenstaande draai je minimaal tweemaal per maand een 
bedrijfsleidersdienst bij activiteiten.  



 
Je vormt samen met de directeur, programmeur en hoofd productie een 4-koppig Management 
Team. 
 
Functie-eisen 

 het vermogen om complexe vraagstukken terug te brengen naar eenvoud 

 in staat zijn om visie en beleid te ontwikkelen rondom facilitaire, bedrijfseconomische en 
bedrijfsorganisatorische zaken 

 in staat zijn om volledig leiding te geven aan je afdeling 

 sterke communicatieve vaardigheden zowel intern als extern 

 In bezit van SH / BHV, of de bereidheid om deze te halen 

 Werkniveau HBO, met relevante werkervaring 

 Affiniteit met pop en dance cultuur 

 Woonachtig in Deventer (of directe omgeving)  
 
Wij bieden: 
Een werkplek met ruimte voor eigen initiatief, in een dynamisch poppodium. Salaris conform CAO 
NPF, functieniveau 7. Een contract voor 1 jaar, met (bij gebleken geschiktheid) perspectief op een 
contract voor onbepaalde tijd. 
 
Sollicitaties kunnen voor 24 augustus 2018 gericht worden aan: 
Poppodium Burgerweeshuis 
T.a.v. Kelly Hammer (directeur) 
Bagijnenstraat 9 
7411 PT Deventer 
e: vacature@burgerweeshuis.nl  
Onder vermelding van: Vacature Hoofd faciliteiten 
 
De sollicitatie gesprekken vinden plaats op dinsdag 4 september 2018. 
 
Meer informatie: Kelly Hammer(directeur) op telefoonnummer: 0570-619198  
Per email: vacature@burgerweeshuis.nl  
Meer informatie over Burgerweeshuis kun je vinden op www.burgerweeshuis.nl. 
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