
 

 

 

 

C. Kersten en Co. N.V. is een boeiende en dynamische onderneming met 
verschillende werkmaatschappijen die actief is op diverse gebieden.  
Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven  
 

Facility Manager (m/v) 

 
 

Functieomschrijving: 
De Facility Manager draagt zorg voor facilitaire en logistieke ondersteuning ten behoeve van C. Kersten en 

Co. N.V. en (een deel van) haar dochterondernemingen. Hiernaast is de Facility Manager ook 

verantwoordelijk voor het beheer en de onderhoud van de Kersten gebouwen en terreinen.  

 

Functie-inhoud: 
▪ Het mede ontwikkelen van beleid en strategie op het gebied van het Facility Management voor C. 

Kersten en Co N.V.; 

▪ Het beheren van het onroerend goed, alsmede de hierbij horende bouwkundige en aanverwante 

voorzieningen; 

▪ Planning en coördinatie bij bouw- en renovatiewerkzaamheden; 

▪ Het adviseren en ondersteunen van de Board of Directors bij het aangaan van strategische allianties in 

en bij de aan- en verkoop van onroerend goed; 

▪ Het beheren van de verzekeringsportefeuille van het onroerend goed alsmede van de (dienst) 

voertuigen en bevordert de totstandkoming/instandhouding van het (integraal) risicomanagement; 

▪ Het onderhouden van contact met de nutsbedrijven en zorgen voor energiemanagement; 

▪ Het coördineren van de dagelijkse- en  periodieke schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden aan de 

gebouwen en terreinen; 

▪ Op periodieke basis het laten uitvoeren van ongedierte bestrijdingswerkzaamheden; 

▪ Is verantwoordelijk voor wagenparkbeheer;  

▪ Is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rondom de bedrijfsterreinen. 

 
 

Functie-eisen: 
▪ HBO werk- en denkniveau in de richting van Facilitair Management; 

▪ 4-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 

▪ Goede communicatieve en administratieve vaardigheden; 
▪ Een hoge mate van zorgvuldigheid en accuratesse; 
▪ Een proactieve werkhouding; 
▪ Resultaat- en klantgericht kunnen denken en handelen; 
▪ Beschikken over analytische vaardigheden en stressbestendigheid. 

 
Wij bieden:  
▪ Uitstekende arbeidsvoorwaarden; 
▪ Een prettige werkomgeving; 
▪ Ruime ontwikkelingsmogelijkheden. 

 
 
Geïnteresseerd en voldoet u aan de vereisten?  
Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar: humanresources@kersten.sr 

mailto:humanresources@kersten.sr

