
 

 

 
Op de plek waar vroeger de DRU ijzergieterij het kloppend hart van de Achterhoekse 
industriële bedrijvigheid vormde, is een uniek gebied ontwikkeld. Zeven industriële 
Rijksmonumenten gelegen langs de rivier de Oude IJssel vormen samen het DRU 
Industriepark: dé broedplaats voor cultuur & innovatie in de Achterhoek. Het bruist er van de 
activiteiten en evenementen: van een bezoek aan het theater of de popzaal, een historische 
wandeling over het terrein, cursussen en workshops, een boottocht, een bezoek aan het 
innovatiecentrum, een beurs of een festival. 

 
Per 1 december 2019 hebben wij een vacature voor een  

 
MEDEWERKER FACILITAIR 

(m/v, 20 uur/week) 
 
De medewerker facilitair is verantwoordelijk voor het in operationele staat houden van de 
voorzieningen in het bedrijf alsook het bedrijfspand zelf. Hiertoe stelt hij/zij 
onderhoudsplannen op en regelt/coördineert de operationele uitvoering van specialistische 
technische werkzaamheden van buitenfirma’s. 
 
Taken                                                                                                                                                             
 Opstellen van onderhouds- en prioriteitenplanning voor onderhoud van de gebouwen en 

installaties 
 Opstellen en (laten) naleven van veiligheidsplan binnen het bedrijf (waaronder NEN-

keuring, RI&E, brandmeldinstallatie, alarmopvolging, BHV etc.) 
 Opstellen en (laten) naleven van registraties 
 Opstellen en (laten) naleven sleutelbeheerplan 
 Beheren en (laten) registreren van de werkvoorraad 
 Opstellen inrichtingsplan magazijnbeheer  
 Schoonmaakbeheer 
 Adviseren bij grootschalige projecten (verbouwing, renovaties, vervanging apparatuur 

e.d.) 
 Leiding geven aan klein onderhoudsteam & portiers 
 
Wij zoeken een teamspeler….  

 met HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een technische achtergrond 
 met minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 
 die gestructureerd werkt, overzicht houdt en processen bewaakt  
 die tegelijkertijd flexibel is 

 
Wij bieden…  
…een dynamische baan in een bruisende organisatie waar cultuur, toerisme, zakelijke markt 
en evenementen elkaar versterken. Je ontvangt een passe-partout voor alle culturele 
activiteiten in onze zalen. Wij werken conform de CAO voor de horeca. 
 
Informatie 
Je sollicitatiebrief met CV kun je tot 26 oktober 2019 sturen aan stichting DRU Industriepark, 
t.a.v. Lucas Flohr (Hutteweg 24, 7071 BV Ulft of lucas.flohr@dru-industriepark.nl). Voor meer 
informatie over de functie kun je contact opnemen met Lucas Flohr 0315-200150 (aanwezig 

op dinsdag, donderdag en vrijdagen in de oneven weken). 
Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld. 

 


