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Alles om je talent groot te maken
 

AVA papierwaren is een toonaangevend retailbedrijf van school- en 
bureelartikelen, decoratie- en horecamateriaal, verpakkingen en nog 
veel meer. Het winkelnetwerk en de horecaklanten over heel België en 
Luxemburg sturen we aan vanuit ons hoofdkantoor te Temse, dat
ook fungeert als productiecentrum.

In het kader van de verdere professionalisering en groei zijn we 
momenteel op zoek naar een:

 

 

Functieomschrijving

Je hebt een vorming Facility management gevolgd of gelijkwaardig door ervaring. 

Je hebt reeds ervaring in een gelijkaardige job en liefst in een retail-keten. 

Je kan zelfstandig werken.

Je bent hands-on en kan mensen in beweging zetten.

Je hebt minimum een A1-diploma.

Je bent praktisch ingesteld en houdt van afwisseling.

Je bent service minded.

Je bent bereid om permanentie op te nemen buiten de kantooruren voor dringende interventies.

Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en in het Frans.

Je bent flexibel en bereid om je regelmatig te verplaatsen.

Het Microsoft Office-pakket beheers je goed.

Je bezit een rijbewijs B.

We bieden:
Een veelzijdige job met ruimte voor initiatief in een modern en snelgroeiend bedrijf met open bedrijfscultuur. 
Je inzet en prestaties belonen we met een aantrekkelijk salarispakket, auto en extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur je motivatiebrief en uitgebreid CV per mail met als referentie ’Coördinator Facility’ naar hr@ava.be.

Profiel

Je bent verantwoordelijk voor:

De dienst Facility op administratief en operationeel vlak voor zowel de winkels, HQ als Logistics. 

Beheer van gebouwen en technische voorzieningen (keuringen van installaties, ...). 

Superviseren, opvolgen en coördineren van de facilitaire diensten.

Beheer van contracten voor technisch onderhoud.

Behandelen van aanvragen voor technische interventies vanuit de verschillende AVA-vestigingen.

Energiebeheer (analyseren van de meetgegevens uit het energiemonitoringssysteem).

Coördineren van inrichtingswerken bij winkelprojecten (opmaken van de nodige plannen,
werfopvolging, ...).

Uitwerken van tekenopdrachten in het tekenprogramma AutoCAD waar u grondige kennis van heeft.

Operationele ondersteuning van de fleetverantwoordelijke. 

Prospectie van nieuwe locaties, indienen vergunningen en opvolgen werkzaamheden.

Prospectie van nieuwe dienstverleners.

Negotiatie van contracten en onderhouden van contacten met de leveranciers.

Aansturen van 1 collega.

Rapportering rechtstreeks aan de directie.


