
 

 

Het Koninklijk Conservatorium vormt samen met de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten de Hogeschool der Kunsten Den Haag. Wij bieden HBO-bachelor- en 
masteronderwijs, diverse vooropleidingen, en in samenwerking met de Universiteit Leiden 
keuzevakken en een PhD-programma..  
 
Het Koninklijk Conservatorium (KC) is een internationaal gerenommeerd instituut op 
het gebied van muziek en dans, waar experiment en vernieuwing hand in hand gaan met 
traditie en ambacht. Er wordt een breed scala aan opleidingen geboden, waarvan enkele 
uniek in Nederland. Het KC is internationaal georiënteerd; meer dan de helft van de 
studenten en ook veel docenten komen uit het buitenland. De school is volop aanwezig in 
het hart van het Haagse muziek- en dansleven en werkt nauw samen met culturele 
partners in tal van evenementen en festivals. De professionaliteit en bevlogenheid die wij 
van onze studenten verwachten, zien we ook terug bij onze collega’s.  
In de zomer van 2021 zal het Koninklijk Conservatorium verhuizen naar het nieuwe 
onderwijs- en cultuurcomplex Amare aan het Spui in Den Haag. 
 
Goed onderwijs kan niet zonder goede facilitaire ondersteuning. De Facilitaire Dienst 
(FD) van het KC is voor onze leerlingen, studenten, docenten, medewerkers en gasten 
het eerste aanspreekpunt op velerlei gebied. De FD zorgt voor het beheer en onderhoud 
van ons gebouw, de beveiliging en veiligheid, receptie, telefoon, ticketverkoop en repro.  
Onze huidige coördinator facilitaire dienst zal zich in de komende periode volledig gaan 
richten op de voorbereiding van de verhuizing naar Amare. Daarom zijn wij voor de 
organisatie van de dagelijkse werkzaamheden bij de FD per direct op zoek naar een 
vervangende 
  
Coördinator Facilitaire  Dienst (1,0 – 0,8 fte) 
 
De functie 
Je coördineert de werkzaamheden van de FD ten behoeve van een optimale 
onderwijsondersteuning. Je stroomlijnt de werkprocessen en zorgt voor een goed verloop 
van de dagelijkse facilitaire werkzaamheden. Je stelt werkroosters op, zorgt voor 
administratie van de gewerkte uren en houdt de verlofkaarten bij. Je ziet toe op de 
veiligheid in het gebouw en op de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Ook 
coördineer je de externe verhuur van ruimtes en faciliteiten. Je signaleert knelpunten in de 
dagelijkse gang van zaken en zorgt ervoor dat deze worden aangepakt. Je begeleidt de 
facilitaire medewerkers bij de uitvoering van het werk en zorgt voor goede werkafspraken 
binnen het team. Je rapporteert aan de adjunct-directeur bedrijfsvoering.  
 
Wij vragen 
Een enthousiaste kandidaat met een achtergrond in facility en/of logistiek management op 
Hbo-niveau en tenminste 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je bent 
organisatiesensitief, gericht op samenwerking en beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden. Je kunt je verbaal en schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands en 
Engels. Je bent proactief, flexibel en hebt zeer goed ontwikkelde organisatorische en 
probleemoplossende vermogens.    
 
Wij bieden 
Een veelzijdige functie in een inspirerende omgeving. Het betreft een tijdelijke functie voor 
de duur van vooralsnog een half jaar. Daarna kan het dienstverband nog maximaal 
worden verlengd tot 1 januari 2022. De functie wordt gewaardeerd volgens schaal 9 van 
de cao-hbo. Naast een goed salaris kent de cao-hbo 8% vakantietoeslag en 8,3% 



 

eindejaarsuitkering. We hebben een ruime verlofregeling, waarvan een deel tijdens de 
schoolvakanties wordt opgenomen, een goede pensioenregeling en mogelijkheden om 
tegen gunstige premies deel te nemen aan ziektekostenverzekering en/of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
Het verkrijgen van een VOG-onderwijs is een voorwaarde voor de aanstelling. 
 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen Karin van der Lee, 
adjunct-directeur onderwijsondersteuning en bedrijfsvoering, telefoon 070-3151529, email 
k.vanderlee@koncon.nl. Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 
uiterlijk 15 januari 2020 worden gericht aan werving@koncon.nl.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de 3e week van januari 2020. 
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