
Werk je al als facilitair medewerker en wil je je hierin verder ontwikkelen? 
Of heb je moeite met het vinden van een baan in jouw vakgebied en wil je je 
laten omscholen? Grijp dan nu je kans om binnen een jaar een vak te leren 
waar veel vraag naar is op de arbeidsmarkt. Met een opleiding in de facilitaire 
dienstverlening word jij de spin in het web bij een bedrijf of instelling! 

VOLG EEN OPLEIDING 
IN DE FACILITAIRE 
DIENSTVERLENING!



WAT HOUDT HET WERK IN?

Als medewerker facilitaire dienstverlening 
houd je je bezig met de praktische zaken 
binnen een organisatie of bedrijf. De 
catering, de schoonmaak, de beveiliging 
en het beheer van het gebouw, jij zorgt 
ervoor dat mensen en spullen op het 
juiste moment op de juiste plek zijn. 
Werken in de facilitaire dienstverlening is 
heel afwisselend, geen dag is hetzelfde. 
Je kiest voor dit beroep als je gastvrij 
bent, praktisch en houdt van aanpakken. 
Je vindt het leuk om met én voor mensen 
te werken. Door goed te organiseren 
en samen te werken, zorg jij ervoor dat 
andere mensen hun werk goed en prettig 
kunnen doen.

WELKE OPLEIDING PAST BIJ JOU?

Is het vakgebied nieuw voor je, dan 
adviseren we je de opleiding tot Allround 
Facilitair Medewerker te volgen. Heb je 
al ervaring met het werk in de facilitaire 
dienstverlening, dan kun je de opleiding 
tot Facilitair Leidinggevende volgen. Je 
leert dan hoe je leiding kunt geven maar 
kunt ook meewerken als dit nodig is. 

Je leert om budgetten te beheren, 
offertes te beoordelen en mee te denken 
over nieuwe ontwikkelingen.

HOE LANG DUURT DE OPLEIDING?

Bij beide opleidingen ga je één dagdeel 
in de week naar school. Het is ook 
mogelijk de opleiding versneld (een 
half jaar) te volgen, je gaat dan twee 
dagdelen per week naar school. We 
verwachten dat je daarnaast tussen de 
10 en 15 uur per week bezig bent met 
zelfstudie. Nadat je je opleiding hebt 
afgerond ontvang je een certificaat. 
De opleidingen worden gegeven bij het 
Horizon College in Heerhugowaard en 
starten in oktober 2021. 

MELD JE AAN!

Heb je interesse in deze opleiding? 
Neem dan contact op met Elise Jellema: 
06 26856972 of e.jellema@horizoncollege.nl. 
Ben je ingeschreven bij het UWV, neem 
dan contact op met je coach. Hij of zij kan 

je verder helpen met je aanmelding.
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