
Duo-functie als toezichthouder/facilitair medewerker 

participatiebaan 

 

Werken bij de Rijksuniversiteit Groningen 

Ben jij opzoek naar een participatiebaan waarbij jij echt verantwoordelijkheid krijgt bij één 

van de oudste organisaties van Nederland? Maar zit je niet te wachten op de kantoorbaan 

van 9-5? Dat komt mooi uit, want in deze duo-baan als toezichthouder/facilitair medewerker 

bij de Rijksoverheid Groningen zorg jij er iedere dag weer voor dat de studenten en 

medewerkers hun weg vinden op het terrein van de universiteit. En dit doe je uiteraard niet 

achter een computer; met een enthousiast team sta je binnen één van de faculteiten direct in 

contact met alle gasten. 

 

Wat bieden we jou? 

 Een parttime functie. We bespreken met jou met hoeveel uren je wilt starten en hoe 
je je uren wilt uitbreiden. We vinden het belangrijk dat je in een proefperiode de 
ruimte krijgt om de baan te verkennen.  

 Een dynamische baan met verantwoordelijkheid; je bent een van de 
aanspreekpunten en weet studenten en medewerkers de weg te wijzen. 

 

Wat zijn je werkzaamheden? 

 

Rondom de gebouwen 

• Je houdt toezicht op de terreinen en regelt de toestroom bezoekers. 

• Je bent aanspreekpunt voor studenten, medewerkers en gasten van de Universiteit. 

• Je zorgt dat fietsen op de daarvoor bestemde plekken worden gestald en wijst de  

bezoekers op de noodzaak van het juist parkeren van de fietsen. 

 

In de gebouwen 

• Je verwijst bezoekers en studenten in het gebouw. 

• Je assisteert bij het klaarmaken van de collegezalen.  

• Je ondersteunt bij kleine verhuizingen. 

• Je verricht zo nodig lichte werkzaamheden zoals schilderklusjes, reparaties, klein  

Schoonmaakwerk. 

 

 

Wat vragen wij van jou? 

• Je bent  handig, ziet het werk liggen en pakt dit aan.  

• Je kunt goed werken in een team.  

• Je spreekt goed Nederlands en je kunt je ook in het Engels redelijk redden.  

• Je bent gastvrij en behulpzaam voor studenten, gasten en medewerkers van de 

RUG. 

• Je kunt goed  grenzen aangeven en durft mensen op een vriendelijke maar duidelijke 

manier aan te spreken. 

• Je bent graag buiten. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 

De Rijksuniversiteit Groningen zet zich in om banen te creëren voor mensen die vallen 



onder de doelgroep van de Participatiewet. Tot deze doelgroep behoren mensen die 

geregistreerd staan in het doelgroepenregister, kunnen werken, maar die daarbij wel 

ondersteuning nodig hebben. De sollicitanten dienen tot deze doelgroep te behoren. Mocht 

je niet in het doelgroepregister staan, dan kom je niet in aanmerking voor de functie. 

 

Het betreft een parttime functie, wij gaan uit van ongeveer 24 uur per week, maar dit kan in 

overleg bepaald worden. Je begint met een proefplaatsing van 2 maanden met behoud van 

uitkering. Met wederzijds goedvinden gaat dit over naar een aanstelling via payroll voor 6 

maanden, met mogelijkheid tot verlenging. 

De inschaling gebeurt aan de hand van de loonschaal in het kader van de participatiewet, dit 

is 9,68 bruto per uur. Indien je jonger bent dan 22  geldt het minimum jeugdloon.  

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk. 

 

Sollicitatie 

 

Je kunt solliciteren door middel van je sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae te 

mailen naar: 

Geranda Wiersma 

Tempo-Team Participatie 

geranda.wiersma@tempo-team.nl 

 

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen op: 06-22751833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


