Medewerker facilitaire
dienstverlening (bbl)
Maak jij prettig werken mogelijk?
aanpakken | afwisseling | gastvrijheid | omgaan met mensen | organiseren |
problemen oplossen | samenwerken | serveren
Alles netjes en klaar voor gebruik. Je vindt het fijn als anderen hun werk goed
kunnen doen. Dat organiseer en regel je graag. Je bent een teamspeler die graag
samenwerkt.
In je werk word je begeleid door een leidinggevende. Dagelijks op jouw
programma: ontvangen en verwerken van inkomende post en goederen, gasten
verwelkomen en vergaderruimtes klaarmaken. En ook voor schoonmaken,
(technische) klussen en werkzaamheden in een kantine of bedrijfsrestaurant draai
jij je hand niet om.
Als medewerker facilitaire dienstverlening is geen dag is hetzelfde. Meestal werk
je niet op één afdeling, maar kun je op verschillende afdelingen aan de slag. De
ene dag heb je ochtenddienst aan de receptie, de andere dag avonddienst op de
onderhoudsafdeling.
De bbl-opleiding tot medewerker facilitaire dienstverlening duurt 2 jaar. Tijdens
de opleiding maak je kennis met de verschillende kanten van het vak.
Waar leren en werken samenkomen

Niveau 2
bbl
1-2 jaar
Startmoment: augustus
20% school
80% werk
Crebo: 25499

Interessegebied(en)
Dienstverlening
Horeca & Bakkerij

Summa Facilitair
Sterrenlaan 10, Eindhoven

Medewerker facilitaire dienstverlening (bbl)
Wat word je?
Je wordt facilitair medewerker. Veel grote bedrijven hebben
facilitair medewerkers in dienst, dus na deze opleiding kun
je op veel plaatsen aan de slag. Als je goed kunt
leidinggeven, kun je doorstromen naar de niveau 4
opleiding Facilitair leidinggevende.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Je volgt 1 dag per week onderwijs op school. De overige
dagen is een combinatie van werken en stage lopen.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde cursusgeld voor schooljaar
2022-2023 bedraagt 258 euro. Kijk voor een inschatting van
de overige kosten voor deze opleiding op de website
van Studers. Ieder jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle
schoolkosten bekendgemaakt voor het daarop volgende
schooljaar. Voor het daadwerkelijk bestellen moet je op de
juiste manier inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.
Overige onderwijsbenodigdheden
Naast boeken en digitaal lesmateriaal zijn er overige
onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik
nodig/gewenst voor het volgen van deze opleiding. Lees er
hier meer over.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg of;
• diploma mbo entreeopleiding (niveau 1).
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Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 2 opleiding. Afhankelijk
van je vooropleiding is er een mogelijkheid om de opleiding
verkort te doen. Tijdens een persoonlijk gesprek of
kennismakingsbijeenkomst kijken we of deze opleiding bij je
past.
Werk
Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je werken bij een
erkend leerbedrijf. Werk je niet bij zo’n bedrijf, dan bieden
we je hulp bij het vinden van een geschikte leerwerkplek. Je
gaat zelf op zoek. Kijk voor een overzicht van erkende
leerbedrijven en meer informatie over de arbeidsmarkt,
stages en beroepen op www.s-bb.nl.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Leerbedrijven vragen steeds vaker om een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG). Om toegelaten te kunnen worden tot
de opleiding, is het daarom belangrijk dat je een VOG hebt.

