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Facilitair adviseur

Atir

Ben jij ondernemend, trots op schoonmaak en onze toekomstige adviseur?

Hoofdlocatie
Edvard Munchweg 61, 1328MK,
Almere, Flevoland, Nederland

Atir zoekt een facilitair adviseur voor 32-40 uur

Beschrijving
Atir zoekt een ambitieuze facilitair adviseur met focus op schoonmaakadvies. Atir
is volop in ontwikkeling en zet in op groei. Wij bieden je een afwisselende baan
binnen de facilitaire branche in een team met enthousiaste, vakkundige en
resultaatgerichte collega’s. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden om jezelf verder
te ontwikkelen.

32 tot 40 uur per week

Einddatum vacature
31.12.2022

Dit is wat je gaat doen
de klantwens in kaart brengen door het stellen van de vraag achter de vraag
op doortastende wijze uiteenlopende onderzoeksopdrachten uitvoeren
de nieuwste trends & ontwikkelingen kennen en meenemen in je advies aan
opdrachtgever
opstellen en presenteren management adviesrapportages met bondige
bevindingen en adviezen
mede verantwoordelijk voor het succesvol voorbereiden, doorlopen en
realiseren van (Europese) aanbestedingen samen met onze opdrachtgevers
analyseren en evalueren van lopende contracten van opdrachtgevers
commerciële kansen zien en benutten vanuit opdrachten en eigen netwerk
leveren van een actieve bijdrage aan de verbetering van de dienstverlening
van Atir

Dit is wat we vragen
je hebt een afgeronde HBO-opleiding of MBO-opleiding met aantoonbaar
HBO werk- en denkniveau
je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring in de facilitaire branche
ervaring met IFM aanbestedingen bijvoorbeeld vanuit bidmanagement of
tenderdesk is een pre
beheersing van Excel en Word
vaardigheid met calculaties is een pre
je bent ondernemend en communicatief sterk
je bent een stevige persoonlijkheid en durft positief-kritisch te zijn
je bent nauwkeurig en doortastend
je werkt gestructureerd en bent vaardig in het doorlopen van processen en
procedures

Dit zijn wij
Atir kent de uitdagingen en doelen van onze opdrachtgevers en is intrinsiek
gemotiveerd om voor onze opdrachtgevers met het beste advies te komen en
samen het succes daarvan te vieren. Op het gebied van facility management en in
het bijzonder de schoonmaakdienstverlening gaan we voor een schone en gastvrije
(werk)omgeving wat maakt dat mensen zich prettig en welkom voelen. Atir
onderschrijft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en maakt zich sterk voor
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gezonde contracten en goede arbeidsomstandigheden voor de mensen die het
werk doen.
Samen met HTC Advies, INPROVE en Consumatics maakt Atir deel uit van QMG
B.V.

Dit vinden wij belangrijk in ons werk
Onze kernwaarden zijn: samen eigenzinnig, gedreven met plezier en betrokken bij
resultaat. Deze waarden zijn bepalend voor de manier waarop wij werken:
we zijn out of the box denkers, durven de vraag achter de vraag te stellen en
nemen geen genoegen met voor de hand liggende oplossingen
we zijn bevlogen in ons vak, hebben plezier in ons werk en nemen daarin
graag anderen mee op een positief verrassende wijze
we kennen de uitdagingen en doelen van onze opdrachtgevers en zijn
intrinsiek gemotiveerd om voor hen met het beste advies te komen en
samen het succes daarvan te vieren

Dit is wat we bieden
een inspirerende baan bij een ambitieus adviesbureau in de facilitaire
branche
de mogelijkheid om veel nieuwe mensen te ontmoeten bij een grote
diversiteit aan opdrachtgevers
een enthousiast en deskundig team met veel aandacht voor ontwikkeling
leuke feestjes en kennissessies
een professionele eigentijdse werkomgeving op ons kantoor in Het Atelier
van Almere en mogelijkheden om flexibel te werken.

Interesse gewekt?
Wil jij je wekker zetten voor de functie van facilitair adviseur bij Atir? Neem dan
contact op met Marieke Weerts, tel. 036 3030500. We zien je CV met korte
motivatie graag binnenkomen via het contactformulier.
-acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld-
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