
 

 

VACATURE  JUNIOR FACILITAIR ADVISEUR 

 

 

✓ 32-40 uur 

✓ Leusden 

 

 

Heb je pasgeleden je studie HBO facilitaire dienstverlening afgerond, houd je van een 

dynamische wereld waarin je kan (leren) organiseren? Zie je digitalisering niet als 

obstakel, maar juist als succesfactor voor de toekomst? Dan is de functie Junior Facilitair 

Adviseur wellicht wat voor jou! 

 

Intexso is een gedreven facilitair adviesbureau dat voornamelijk gericht is op 

schoonmaak en catering. Naast de rol als intermediair tussen opdrachtgever en 

leverancier, geven we advies, begeleiden we aanbestedingen, voeren we 

kwaliteitscontroles uit en beheren we facilitaire contracten. 

 

In de functie van Junior Facilitair Adviseur ga je veel leren door onze ervaren Facilitaire 

Adviseurs te ondersteunen met kwaliteitsvraagstukken en aanbestedingen. Je ontwikkelt 

een eigen netwerk en groeit naar steeds meer zelfstandigheid in projecten. Door jouw 

inbreng help je ons bedrijf ontwikkelen en wie weet boor je een nieuwe kans in de 

facilitaire werkveld aan! 

 

Je werkzaamheden zullen grotendeels bestaan uit: 

• administratief ondersteunen van onze facilitaire adviseurs; 

• ondersteunen bij het inventariseren en verwerken van informatie; 

• betrokken worden bij klantgesprekken; 

• betrokken worden bij aanbestedingstrajecten; 

• genereren en analyseren van managementinformatie; 

• intern meedenken in de ontwikkeling van offerteaanvragen van Europese 

aanbestedingen. 

 

Wij zoeken een gedreven adviseur die: 

• zelfstandig en gestructureerd kan werken; 

• communicatief sterk is en een positieve instelling heeft; 

• een representatieve uitstraling heeft; 

• analytisch sterk is en een innovatieve instelling heeft; 

• in het bezit is van een diploma hbo Facility Management of vergelijkbaar; 

• in het bezit is van een rijbewijs B (functie is inclusief leaseauto); 

• in de buurt van Leusden woont. 

 

 

 

 

 



 

 

 

En verder? 

➢ Je salaris is afhankelijk van je ervaring en het aantal uur dat je werkzaam zal zijn.  

➢ Je krijgt 26 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband). 

➢ De functie biedt verschillende doorgroeimogelijkheden, net wat bij jou past: zo kun je 

brede ervaring op diverse facilitaire vlakken opdoen of juist een specialist worden op 

het gebied van (de inkoop van) schoonmaakonderhoud of een andere facilitaire dienst.  

 

Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan gerust contact op met Eric Boomsma: 

eric@intexso.nl. 

mailto:eric@intexso.nl

