
De Meerpaal in Dronten! Een unieke multifunctionele organisatie die een breed scala aan 
activiteiten biedt voor jong en oud op het gebied van cultuur, welzijn, theater, bioscoop, 
grand café, alsmede congressen en exposities. Alles vanuit een bekend, uniek gebouw, 2 
dorpshuizen en vanuit de wijken. De ambitieuze organisatie met 130 professionele 
medewerkers en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie en ontmoeting. 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar een:  
 

 

     Huismeester (20 tot 40 uur per week) 

 

Functieomschrijving 
Heb jij twee rechterhanden en weet je als geen ander van aanpakken? Kun je niet stilzitten 
en vind je niets fijner dan problemen oplossen? Heb je daarnaast een gastvrije houding en 
een sterk verantwoordelijkheidsgevoel? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Taken en verantwoordelijkheden:  

 Jij voert diverse werkzaamheden uit van het vervangen van een lamp tot het uitvoeren 
van kleine reparaties.  

 Jij ondersteunt bij werkzaamheden van de verschillende afdelingen.  

 Jij verricht algemene licht huishoudelijke werkzaamheden.  

 Jij bent gastheer/vrouw bij evenementen zoals bioscoopvoorstellingen.  

 Jij bent verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het pand.  

 Je ontvangt externe leveranciers/gasten.  
 

Wij vragen: 

 Een MBO werk- en denkniveau, met voorkeur een opleiding op het gebied van facilitair.  

 Ervaring in gelijksoortige functies is een prè.  

 EHBO diploma en/of bedrijfshulpverlening is een prè.  

 In het bezit van een rijbewijs.  

 Kennis en inzicht in regelingen, procedures, voorschriften, methoden etc. op het gebied 
Arbo en (brand)veiligheidsvoorschriften. 
 

Wij bieden: 

 Salarisindicatie bij een fulltime dienstverband is min € 1.407,00 bruto tot max € 2.083,00 
per maand, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. 

 Een interessante, uitdagende en verantwoordelijke functie. 

 Een informele werksfeer in een veelzijdige organisatie. 
 

Reageren: 

Heb je interesse in bovengenoemde functie, dan verzoeken wij je vriendelijk jouw schriftelijke 

motivatie met CV vóór 19 februari 2020 te sturen aan: De Meerpaal, t.a.v. Diana Vinke, 

Postbus 92, 8250 AB Dronten of per mail aan personeelszaken@meerpaal.nl. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met Diana Vinke op telefoonnummer 0321-388 761.  
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