
 

 

 

 

De Stichting Kankerregister, gelegen in het hart van Brussel, is een dynamische 

organisatie, die verantwoordelijk is voor het verzamelen, de kwaliteitscontrole, de 

verwerking en de analyse van kankerregistratiegegevens. 

 

Om het team van internal affaires te versterken, zijn we op zoek naar  

Een facilitair manager (M/V) 

 

Als facilitair manager regel je het huishouden van onze organisatie. Je stuurt en beheerst de 

ondersteunende activiteiten zowel op het strategische niveau voor de Stichting alsook op het 

praktische niveau van de individuele werknemers. 

 

Functiebeschrijving 

 

Een greep uit het takenpakket: 

 

• Je ontwikkelt een efficiënt en facilitair beleid (werkplekinrichting en -uitrusting, onthaal, 

logistiek, gebouw, inkoop) en bent hiervoor het interne aanspreekpunt 

• Je bent verantwoordelijk voor het bestellen van kantoor- en andere materialen en beheert 

de inventaris  

• Je beheert de leverancierscontracten  

• Je documenteert processen en instructies  

• …. 

 

Profiel 

 

• Je hebt bij voorkeur een master- of een bachelordiploma   

• Je kan vlot gebruik maken van courante PC toepassingen zoals Office 

• Je hebt een goede kennis (lezen en schrijven) van het Nederlands. Goede basiskennis 

Frans (spreken en lezen) en basiskennis Engels 

• Je bent klantvriendelijk, opmerkzaam en kan multitasken  

• Je hebt een positieve ingesteldheid, bent dynamisch ingesteld en je hebt een gezonde 

dosis assertiviteit 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aanbod 

 

• een contract van onbepaalde duur, voltijdse betrekking, aantrekkelijk salaris, 

maaltijdcheques,  mogelijkheid tot ad hoc thuiswerk, terugbetaling van woon-werkverkeer 

met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, een ruime keuze aan te volgen opleidingen 

en  aandacht voor welzijn op het werk. 

• intellectueel stimulerend werk, collega's met diverse achtergronden. 

• een aangename werksfeer. 

 

Vestiging 

 

De Stichting Kankerregister is gevestigd in het hart van Brussel en is zeer vlot bereikbaar met 

metro, tram, bus en/of trein. 

 

Interesse? 

 

Stuur dan een mail met motivatiebrief en met curriculum vitae vóór 30 november 2019. 

naar Stichting Kankerregister, t.a.v. mevr. Katia Emmerechts en/of mevr. Harlinde De Schutter via 

e-mail: recruitment@kankerregister.org.  

 

Voor bijkomende informatie kan u terecht op het nummer 02 250 10 10. 
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