
 

PCOU Willibrord: voor elke leerling het beste onderwijs  

Met 41 scholen is PCOU Willibrord in de stad Utrecht en de regio een belangrijke 

instelling voor funderend onderwijs. Er werken zo’n 2.500 medewerkers voor het 

onderwijs aan ruim 20.000 leerlingen.  

Wij zijn een lerende organisatie, in alles gericht op ontwikkeling. Onze herkomst is 

herkenbaar in de overtuiging dat wij er zijn voor álle leerlingen: iedereen is 

welkom. Wij koesteren die diversiteit en veelkleurigheid. Voor elk kind is er een 

passende plaats op één van onze scholen. 

 

Service en Advies: 

Service & Advies levert toegevoegde waarde voor schoolleiders en bestuur door professionele 

en efficiënte ondersteuning en advisering zodat zij optimaal in staat zijn om hun 

maatschappelijk missie waar te maken, namelijk goed onderwijs voor alle kinderen in Utrecht 

en omgeving. Onze kernwaarden durf, verbinding, ontwikkelingsgericht en verantwoordelijk 

gebruiken wij als leidraad bij onze dagelijkse werkzaamheden.  

 
Facility & Huisvesting (F&H):  
Facility & huisvesting verzorgt passende voorzieningen voor scholen en ondersteunt de 
scholen en het college van bestuur bij het ontwikkelen, realiseren en adviseren over de 
facilitaire voorzieningen, passende onderwijshuisvesting en inkoop. Binnen S&A is F&H 
georganiseerd in drie teams. Het beheer & onderhoud team, projecten team en inkoop team. 
Het team huisvesting heeft in totaal 14 interne medewerkers en op dit moment 9 externe 
projectleiders. Hiërarchisch valt de strategisch adviseur beheer en onderhoud onder de 
manager F&H en die rapporteert aan het college van bestuur.  
 

 
 
Strategisch adviseur Facilitair, Beheer & Onderhoud (0,8 – 1,0 fte) 

 

 
Jij bent een verbinder en hebt je strepen verdiend op het gebied van beheer en onderhoud 
van vastgoed. Dan zijn wij bij PCOU Willibrord misschien wel op zoek naar jou. Wij zoeken 
namelijk een strategisch adviseur beheer en onderhoud, die ons team naar een hoger plan 
gaat brengen. Klinkt dit als iets voor jou? Solliciteer dan direct! 
 

Wat ga je als Strategisch adviseur bij ons doen? 

Als strategisch adviseur beheer en onderhoud heb je een veelzijdige en uitdagende functie 

waarbij je volop in verbinding staat met de diverse stakeholders: 

 Je coacht, faciliteert en coördineert de werkzaamheden van het team, zodat zij met hun 

kennis en kwaliteiten het werk zo goed mogelijk en met plezier kunnen doen; 

 Je geeft advies aan de schooldirecteuren en de manager F&H; 

 Je onderhoudt actief een netwerk zowel binnen PCOU Willibrord als binnen de sector van 

onderwijshuisvesting en je legt verbindingen m.b.t. relevante ontwikkelingen. 

Wat vragen wij van jou als Strategisch adviseur? 

Je hebt kennis van de markt en bent in staat een extern netwerk te onderhouden met 
overheidsinstanties en leveranciers. Je bent daadkrachtig en hebt een groot 
probleemoplossend vermogen. Gezien de samenstelling van het team zijn we specifiek op 
zoek naar een ervaren collega met kennis en ervaring in zowel werktuigbouwkunde, 
elektrotechniek als bouwkunde (algemeen technische opleiding). 
 

 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau in bovengenoemde vakrichtingen; 

 Je beschikt over minimaal 7 jaar relevante werkervaring; 



 Je beschikt over aantoonbare expertise op het gebied van beheer en onderhoud van 
onderwijs en maatschappelijk vastgoed; 

 Je bent in staat jezelf te verbinden aan en verbinding te creëren binnen het team en de 
organisatie; 

 Je bent optimistisch, kan overzicht bewaren, je werkt graag in een team en je hebt een 
proactieve houding. 

 
 

Wat bieden wij jou als Strategisch adviseur? 

In de functie van strategisch adviseur krijg je de mogelijkheid om jouw eigen team te bouwen 

en veel vrijheid in jouw functioneren. Je komt te werken in een organisatie met een open 

cultuur en weinig lagen, waardoor we snel zaken gedaan krijgen en dus slagvaardig kunnen 

handelen. Daarnaast bieden wij jou de volgende zaken: 

 Werken in een ambitieuze en ontwikkelingsgerichte organisatie met professionele 
ruimte en een maatschappelijke missie. 

 Een uitstekend salaris van €3.600 - €5.600 o.b.v. een fulltime dienstverband (schaal 12 
CAO VO) afhankelijk van kennis en ervaring.  

 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder, reis- en studiekostenregeling, 
53 vrije dagen bij een full time benoeming ed.; 

 Een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste aanstelling.  

 
 
Denk jij nu; dit klinkt als een functie waar ik het beste uit mijzelf kan halen en mijn ervaring in 
het beheer en onderhoud ten volle tot zijn recht gaat komen?  Solliciteer dan direct! 
 

Heb je interesse? 

Neem voor meer informatie contact op met Wim Bisseling, manager F&H, 06-42179082, of 

mail naar w.bisseling@pcouwillibrord.nl. Je motivatiebrief en cv kun je tot en met 28 maart 

2021 per e-mail sturen naar werken@pcouwillibrord.nl, onder vermelding van ‘Strategisch 

adviseur beheer en onderhoud’. 

 

 
 

Meer informatie over PCOU Willibrord vind je op: www.pcouwillibrord.nl.  

 

Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld 
 
 
 
 

 
 


