Castellum Hoge Woerd zoekt zo spoedig mogelijk een

Huismeester (m/v)
(23 uur per week)

Over Castellum
Nieuwsgierig naar het werken op een unieke locatie in Utrecht? Dan is Castellum Hoge Woerd de plek waar je
moet zijn. Waar ooit Romeinen vanuit een fort de rivier bewaakten, staat nu een moderne interpretatie van
dat fort met wallen van zes meter hoog: Castellum Hoge Woerd. Achter de hoge muren werken vier
organisaties samen in een coöperatie; een archeologisch museum, een theater, een stadsboerderij met tuinen,
dierenweides en een speeltuin en een café-restaurant. Dit prachtige gebouw is eigendom van de gemeente
Utrecht.
Als coöperatie hebben we samen met de gemeente de verantwoordelijkheid voor het gebruik en onderhoud
van het gebouw. Bijzondere gebouwen brengen bijzondere uitdagingen met zich mee als het gaat om
onderhoud en beheer. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we een huismeester bij nodig.

Over jou
We zoeken naar iemand die ons helpt om het gebouw van Castellum de kwaliteit te laten behouden van een
unieke en uitnodigende voorziening voor de wijk en de stad. Iemand die makkelijk contact legt met ons, onze
leveranciers en technische diensten. Iemand die zichtbaar aanwezig is en toegankelijk. Die ook zelf goed
technisch inzicht heeft, eenvoudige reparaties kan verrichten en die weet van aanpakken.
Als huismeester ben je verantwoordelijk voor aansturing, controle en uitvoering van het beheer en onderhoud
van Castellum Hoge Woerd: zowel de algemene ruimtes die door de partners gezamenlijk gebruikt worden als
de ruimtes die elk afzonderlijk beheren, maar ook de technische installaties van het gebouw. Je draagt zo bij
aan het toonaangevende en gastvrije karakter van het complex en bent het centrale aanspreekpunt van de
huurders voor alle gebouwgebonden vraagstukken. Ook treed je op als het centrale aanspreekpunt tussen de
technisch beheerders en aannemers van de eigenaar (gemeente Utrecht). Als huismeester van Castellum Hoge
Woerd begeleid je deze aannemers.
Ook assisteer je bij de voorbereiding van gezamenlijke evenementen: het inrichten van het Paviljoen voor
verhuringen, opbouw van gezamenlijke buitenevenementen etc. We gaan er van uit dat je je werktijd over vier
weekdagen verdeelt en dat je, indien nodig, flexibel bent in de noodzakelijke werktijden. Het is dus handig
wanneer je dicht in de buurt woont.
Binnen het Castellum is een grotere diversiteit in onze teams welkom. Daarom nodigen we nadrukkelijk
mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren.

Ook belangrijk
De partners in Castellum hebben Utrecht Natuurlijk (waartoe de stadsboerderij Steede Hoge Woerd behoort)
aangewezen als de organisatie met wie jij een arbeidsovereenkomst aangaat voor het Castellum.

Je verdient bij ons, afhankelijk van je kennis en ervaring minimaal € 1.585 en maximaal € 1.743 bruto per
maand. We starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar. Bij goed functioneren kan
dit met 2 jaar worden uitgebreid.
Belangstelling? Stuur je brief met cv vóór 15 januari 2019 naar vacatures@utrechtnatuurlijk.nl t.a.v. Hans
Kraaijkamp, locatiecoördinator Steede Hoge Woerd. Bij Hans kun je ook terecht met je vragen over deze
functie (06-23995456). Meer informatie over Castellum Hoge Woerd vind je op www.castellumhogewoerd.nl

