
 

Facility Manager 
 
Wie we zijn 
 
Revolutionaire programmeeropleiding Codam opent in september haar deuren op het Marineterrein in 
hartje Amsterdam. We werken met de baanbrekende lesmethode van het Franse 42 - in 2017 
uitgeroepen tot de beste codingschool van de wereld. Het onderwijssysteem is uniek. Om toegelaten te 
worden tot Codam heb je geen vooropleiding nodig en we vragen geen lesgeld. Met peer-to-peer leren 
is het onze missie om jonge mensen op te leiden tot digitale visionairs. In dit artikel lees je nog meer 
over Codam.. 
 
De Facility Manager wordt verantwoordelijk voor het gloednieuwe gebouw van Codam, dat 24/7 
geopend is en in de komende 3 jaar zo’n 600 studenten zal verwelkomen. We zoeken een ervaren 
Facility Manager die zorg draagt voor een veilige en gezonde omgeving voor onze studenten.  
 
Verantwoordelijkheden 
 

● Routine-inspecties, maandag tot vrijdag, om toe te zien op onderhoud-, schoonmaak- en 
beveiligingswerkzaamheden uitgevoerd door onderaannemer.  

● Monitoren van de veiligheid, CCTV en overige beveiligingssystemen. 
● Leidinggeven aan een team van beveiligers. Je bent eindverantwoordelijk voor de (fysieke) 

veiligheid in het gebouw. 
● Overzien van en bijdragen aan beleid met betrekking tot interne veiligheid en beveiliging.  
● Planning en organisatie onderhoudswerkzaamheden.  
● Uitdragen van Codam’s missie en filosofie richting studenten.  
● Aanspreekbaar zijn voor studenten en bijdragen aan het realiseren van een prettige, gezellige 

en veilige sfeer. 
 
Waar zijn we naar op zoek?  
 

● Facility Manager met ervaring in een middelgrote organisatie (school/universiteit/detailhandel) 
● Gecertificeerd BHV-er 
● Kennis van (fysieke) veiligheid en bewaking 
● Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
● Goede communicatievaardigheden  
● Flexibel (gedurende Selectie Piscine ook werkzaamheden in het weekend) 
● Interesse in computer science is een pré.  

 
  

 



 

Wat we bieden 
 

● Vaste baan: 40 uur  
● Start zo spoedig mogelijk 
● Marktconform salaris 

 
Heb je een positieve instelling en help je graag anderen, dan horen we graag van je! Je wordt 
onderdeel van het Codam management team in een uniek en uitdagend avontuur.  
 
Je motivatie en CV (in het Engels) kan je sturen naar Roos Peters (roos.peters@codam.nl). 
 
 
 

 


