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FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
 
Datum   : januari 2018  
Functiebeschrijving  : Hoofd lokale diensten 
Vastgesteld besluit CvB :  29 mei 2018 
 
 
Waardering  
Salarisschaal 8 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Onderwijscluster 
 
- Verantwoording: aan Directeur Onderwijscluster   
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. Het hoofd lokale diensten werkt 
ten behoeve van een onderwijscluster en heeft een specifiek aandachtsgebied, te weten 
lokale diensten. Voor onderdelen van de functie is afstemming met het hoofd huisvesting 
noodzakelijk. 
De functie wordt uitgeoefend binnen het vastgestelde (meerjaren-) facilitair en ICT 
beleid. 
 
Het hoofd lokale diensten verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden: 

- bijdrage facilitaire plannen; 
- met hoofd huisvesting evalueren van facilitair beleid locatie; 
- operationeel en tactisch overleg management onderwijsclusters; 
- leidinggeven. 

 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
Het hoofd lokale diensten levert een bijdrage aan de facilitaire plannen 
 
Activiteiten: 

- levert een bijdrage aan het Scalda brede onderhoudsjaarplan en –meerjarenplan; 
- maakt in samenwerking met het hoofd huisvesting een jaarbegroting voor de 

locatie voor huisvesting, verbouw, beheer en onderhoud; 
- beoordeelt door gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsvragen op 

uitvoerbaarheid; 
- stemt de gebruikersbehoeften onderling af; 
- koopt op operationeel niveau materialen en diensten in binnen de 

inkooprichtlijnen van Scalda; 
- zorgt voor de beveiliging van de gebruikers van gebouwen en terreinen. 
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2. Resultaatgebied 2 
Het hoofd lokale diensten voert de evaluatie uit betreffende het facilitair beleid van de 
locatie. 
 
Activiteiten: 

- evalueert met het hoofd huisvesting het gevoerde facilitaire beleid op locatie; 
- toetst en evalueert bestaande procedures en werkmethoden ten aanzien van het 

beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen, beoordeelt deze op 
klantgerichtheid, voert overleg over aanpassingen en doet een voorstel aan het 
hoofd huisvesting; 

- ziet toe op naleving van regelgeving op het gebied van o.a. beveiliging, beheer, 
inkoop, huisvesting. 

 
3. Resultaatgebied 3 
Het hoofd lokale diensten voert overleg met het management van onderwijsclusters. 
 
Activiteiten: 

- overlegt op operationeel en tactisch niveau met het management van de 
onderwijsclusters ten behoeve van de ondersteuning van het onderwijsproces. 

 
4. Resultaatgebied 4 
Het hoofd lokale diensten geeft hiërarchisch leiding. 
 
Activiteiten: 

- geeft hiërarchisch leiding aan de conciërges en medewerkers huishoudelijke 
dienst op de betreffende locatie. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 

- het hoofd lokale diensten legt verantwoording af aan de directeur 
onderwijscluster inzake het overleg met het management van de 
onderwijsclusters en het geven van hiërarchische leiding en stemt af met het 
hoofd huisvesting over de kwaliteit van de bijdrage aan de facilitaire plannen, de 
evaluaties; 

- het hoofd lokale diensten werkt binnen samenhangende richtlijnen, procedures, 
specifiek geformuleerde beleidslijnen (met betrekking tot facilitair (locatie) beleid), 
van het vastgesteld –(meerjaren) facilitair en ICT-beleid; 

- het hoofd lokale diensten beslist bij/over de bijdrage aan het onderhoudsjaarplan 
en –meerjarenplan, het evalueren van het facilitair beleid van de locatie en het 
adviseren van het hoofd huisvesting, het toetsen en evalueren van bestaande 
procedures en werkmethoden en de hiërarchische leiding aan de conciërges en 
medewerkers huishoudelijke dienst op de betreffende lokatie. 

 
Kennis en vaardigheden 
- theoretische en praktische kennis van  technisch beheer en onderhoud van  
  gebouwen en van de facilitaire dienstverlening; 
- kennis van de organisatie, de werkwijze en procedures van Scalda; 
- kennis van relevante wet- en regelgeving,  beveiligingsvoorschriften en veiligheids-  
  en inspectierichtlijnen; 
- kennis van het opzetten van jaarbegrotingen; 
- kennis van de Office pakketten; 
- leidinggevende vaardigheden; 
- vaardigheden voor het inspelen op wisselende situaties; 
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- vaardig in het gebruik van het FMIS 
- BHV / EHBO 
- werk- en denkniveau: MBO 4+ / HBO. 
 
 
Contacten 

- met medewerkers van andere diensten om informatie uit te wisselen en om  
 afstemming te bereiken over de dienstverlening van de facilitaire afdeling op  
  locatie; 
- met gebruikers van de infrastructuur om hun behoeften te inventariseren en die  
 onderling af te stemmen; 
- met externe partijen om bij knelpunten omtrent de te leveren diensten oplossingen  
 te vinden. 

 
 
 
 


