
	 	 	

	

Schooljaar 2019-2020 
 

De Hollandse School Limited in Singapore zoekt een 
Facilities, NSA & bus coördinator (M/V) voor 32 uur per week 

 
De Hollandse School in Singapore is een Nederlandstalige peuter- en 
basisschool met in totaal 375 leerlingen en verzorgt onderwijs aan kinderen van 
ouders die in Singapore werkzaam zijn. Het bestuur wordt onder meer gevormd 
door vertegenwoordigers van bedrijven die de school hebben opgericht in 1920. 

De missie van de school is: ‘De Hollandse School in Singapore wil een 
uitstekende school zijn met een gecombineerd Nederlands en internationaal 
curriculum, waar het leerproces van het kind centraal staat. Wij zijn een school 
die openheid, respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een veilige 
omgeving en met veel individuele aandacht halen we het beste uit elk kind.’ 

Vanwege het vertrek van de huidige coördinator, zijn we op zoek naar een 
nieuw aan te stellen facilities, NSA en bus coördinator voor 0,8 FTE. Het betreft 
een gecombineerde functie van onderstaande 3 taken. 

Taakomschrijving facilities-coördinator: 
● Eindverantwoordelijk voor onderhoud van de gebouwen en de 

omliggende terreinen 
● Verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten van het gebouw 
● Verantwoordelijk voor het aanschaffen van middelen en materialen om in 

het onderhoud van het de gebouwen te kunnen voorzien 
● Verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van contacten met 

aannemers, bouwbedrijven, architecten, klusbedrijven en externe 
leveranciers 

● Budgetbewaking  van het facilitair budget 
● Strategisch meedenken in de organisatie, voorstellen aandragen voor 

kostenbesparingen 
● Direct aansturen van het schoonmaakteam, indirect aansturen van de 

beveiliging (geoutsourced) 

Taakomschrijving NSA coördinator: 
● Plannen en voorbereiden van de NSA 
● Logistiek organiseren van de NSA op de HSL  
● Selecteren van de NSA-aanbieders a.d.h.v. helder selectieprofiel 
● Zorgdragen voor alle interne en externe communicatie naar alle relevante 

geledingen van de HSL, gebruik makend van alle communicatiemiddelen 
zoals nieuwsbrief, mailing en NSA-portal 

● Budgetbewaking van de NSA-financiën 
● Instrueren en aansturen van de NSA-aanbieders en dagelijks toezicht op 

de kwaliteit behouden 
  
Taakomschrijving bus coördinator: 
● Monitoren van de kwaliteit van de schoolbusdienst 



	 	 	

	

● Het verzorgen van communicatie naar ouders via de HSL-website en 
nieuwsbrief over de schoolbusdienst 

● Contractbeheer (opstellen & aanpassen) met de busmaatschappij en 
toezicht op de administratie van de schoolbusdienst 

● Tweedelijns ondersteuning bieden aan ouders t.a.v. bus incidenten en 
aanvragen 

● Problemen in de schoolbusdienst oplossen in overleg met de 
busmaatschappij 

● Eindverantwoordelijk voor dagelijkse operatie busdienst op school 
 
Van een kandidaat wordt verwacht dat hij/zij: 
● Minimaal HBO werk- en denkniveau heeft 
● Ervaring als facilitair, NSA en/of bus medewerker is een pré 
● Kan werken in teamverband 
● Beschikt over goede administratieve vaardigheden 
● Goed kan plannen en organiseren 
● Vloeiend Nederlands en Engels spreekt en schrijft 
● Positief en stressbestendig is 
● Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, een 

flexibele opstelling heeft en een gevoel voor humor 
● Goede kennis in het gebruik van Excel heeft 

 
Geboden wordt: 
● Een contract van 20 januari 2020 tot en met 31 juli 2020 met de 

mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren.  
 
Procedure: 
Reageren kan tot en met zondag 1 december 2019. Vragen over de vacature 
kunnen gesteld worden aan Claudia Goethart (HR Officer) via onderstaand 
mailadres. Belangstellenden die interesse hebben in de vacature en die in het 
bezit zijn van een Dependant’s Pass of een PR-status hebben en die aan de 
gestelde voorwaarden menen te voldoen, kunnen de volgende 
sollicitatiedocumenten sturen naar recruitment@hollandseschool.org, ter 
attentie van de heer Meino Meines: 
• Sollicitatiebrief 
• CV 
• Drie referentieadressen 
 
Informatie 
E-mail: recruitment@hollandseschool.org 
Website HSL: www.hollandseschool.org  


