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Medewerker Facilitaire Dienstverlening
Houd je van aanpakken, ben je flexibel en werk je het liefst samen met anderen? Dan zit je bij de mbo-opleiding
Medewerker Facilitaire Dienstverlening helemaal goed!
Als medewerker facilitaire dienstverlening regel je veel verschillende zaken voor je collega's of klanten. Dat kan
bijvoorbeeld op het gebied van catering, receptie, inkoop, onderhoud of schoonmaak zijn. Geen dag is hetzelfde in
dit beroep en je bent écht belangrijk. Je kunt aan de slag bij verschillende organisaties, zoals de zakelijke
dienstverlening (banken, verzekeringsbedrijven, overheidsinstellingen). Maar je kunt ook gaan werken bij onder
andere ziekenhuizen, zorgcentra, horecagelegenheden en conferentiecentra. Je kiest voor deze opleiding als je
het leuk vindt om met én voor mensen te werken.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• communiceren en samenwerken
• plannen en organiseren
• onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
• vergaderopstellingen klaarzetten
• voorraadbeheer
• De omgeving veilig en schoon houden
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap en rekenen.
Keuzedelen

Keuzedelen
Naast de reguliere opleiding kies je ook voor keuzevakken waarmee je je opleiding kunt
verbreden of verdiepen. We bieden meer dan 25 keuzedelen aan. Denk hierbij aan:
• Aziatische keuken
• bier-/wijnkennis
• Engels

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 500,- (gehele opleiding, exclusief de aanschaf van een laptop)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Vooropleiding
• vmbo-bb
• mbo Entree (met positief doorstroomadvies)
Beroepspraktijkvorming
In het tweede leerjaar heb je een stage van 20 weken.
Vervolgopleiding
• Allround Facilitair Medewerker niveau 3
• Facilitair Leidinggevende niveau 4 (met positief doorstroomadvies)
Crebo: 25499

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Wil jij na de start van het schooljaar met deze opleiding starten? Dat kan alleen na een
intakegesprek met jou waarin we kijken of dit mogelijk is en hoe we jou het best kunnen
begeleiden.



Informatie en vragen
Mevrouw E. Jellema
e.jellema@horizoncollege.nl
06 26856972

