
 

 

Stagiair facility management 

24-32 uur per week 

 

Glorieuxpark 

Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze 
weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een 
verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen en een conferentiecentrum. Glorieuxpark biedt een 
geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed, waarbij de 
persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat. Samen leven en zorgen voor 
elkaar is dan ook ons uitgangspunt. 

 
Woondiensten Glorieux 
Woondiensten Glorieux verzorgt de facilitaire dienstverlening voor Glorieuxpark. Woondiensten 
Glorieux beheert en onderhoudt de gebouwen en terreinen en is verantwoordelijk voor de 
verschillende facilitaire taken, zoals bijvoorbeeld inkoop, ICT, voeding, schoonmaak, receptie, logistiek 
en bewaking. 

  
Wat ga je doen? 
Als stagiaire facility management ondersteun je het bedrijfsbureau, service & verhuur en/of gebouw & 
techniek. Je komt hierbij in aanraking met verschillende disciplines en werkt mee in de praktijk. Samen 
met je collega’s ondersteun je de organisatie om samen te sturen op een fijne belevenis voor collega’s 
en bewoners.  De werkzaamheden zijn breed en afwisselend; 
- Nieuwe medewerkers/bewoners ontvangen en op weg helpen met sleutels en bedrijfskleding; 
- Voorraad beheren, offertes aanvragen en bestellingen plaatsen; 
- Het coördineren van facilitaire zaken (bijvoorbeeld een interne verhuizing, en/of bhv training); 
- Ondersteuning bieden bij diverse grotere projecten (bijvoorbeeld het opstellen een sleutelplan of 

meewerken aan de plannen voor een op handen zijnde renovatie); 
- Ondersteuning bieden bij het coördineren van de verschillende teams; huishouding, receptie en 

bewaking; 
- Organiserende en structurerende taken binnen verhuurproces; 
- Daarnaast denk je mee over innovaties en verbeteringen binnen onze dienstverlening. 

 
Wie zoeken wij? 

 Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven HBO Facility management student die: 
- goed kan organiseren en zorgvuldig werkt, 
- goed in teamverband en zelfstandig kan werken, en 
- de basisprincipes van facility management onder de knie heeft. 

 
 Wat bieden wij? 

Wij bieden een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s op een unieke locatie. Je werkt  
samen met verschillende disciplines. Stagevergoeding conform CAO VVT. 

 
Informatie 
 Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze praktijkopleider Laura 
Leenders, telefoonnummer 040 – 2947500 of l.leenders@zorgenwonenglorieux.nl.  

 
Solliciteren 
 Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar 
l.leenders@zorgenwonenglorieux.nl.  


