
  
  
 
 

Manager Hotelservices 
  

Ben jij een daadkrachtige en inspirerende manager  met passie voor gastvrijheid en service? 
 

Het Martini Ziekenhuis 
Het Martini Ziekenhuis Groningen is een algemeen topklinisch opleidingsziekenhuis in het zuiden van 
de stad Groningen waar ongeveer 3000 mensen werken, die met grote betrokkenheid en inzet samen 

voor de beste zorg gaan, ieder vanuit zijn eigen vakgebied en professionaliteit.  
In 2017 heeft het Martini Ziekenhuis voor de negende maal de titel Topwerkgever ontvangen. De titel 
is voor ons opnieuw de bevestiging dat we een professionele werkomgeving bieden waar 

medewerkers het beste uit zichzelf en de ander halen. Dat past bij onze ambitie om samen de beste 
zorg te bieden en is voor de komende jaren opnieuw speerpunt in onze strategie. Wij zijn trots op 
deze erkenning! 

  
Facilitair Bedrijf 
Het Facilitair Bedrijf wil zich de komende jaren ontwikkelen als een service-organisatie die op 

professionele en kostenbewuste wijze diensten verleent en producten levert op het gebied van eten, 
drinken & verblijf, ontvangst & beveiliging, inkoop & logistiek en techniek & huisvesting. 
  

De functie 
We zoeken een daadkrachtige en inspirerende manager met passie voor gastvrijheid en service. Je 

bent verantwoordelijk voor het aansturen van het domein Hotelservices, met daaronder de units 
Bedrijfsbeveiliging, Receptie & Inschrijving, Voeding, Horecavoorzieningen, Schoonmaak en 
Vrijwilligers. Organisatorisch val je rechtstreeks onder de directeur Facilitair Bedrijf. Je geeft leiding 

aan ongeveer 100 medewerkers (inclusief stagiaires). 
  
Taken en verantwoordelijkheden 

❖ Je ontwikkelt op basis van klantbehoeften een visie op gastvrijheid en service en vertaalt dit 
door naar beleid en acties. 

❖ Je zorgt voor verbinding en afstemming met de interne klanten en bewaakt het service level. 

❖ Je bent een inspirerend en daadkrachtig leider voor de medewerkers van het Facilitair Bedrijf 
en contractpartners (Martini Ondersteunende Diensten en Albron). 

❖ Je stuurt op het behalen van concrete doelstellingen binnen de units, bewaakt kwaliteit van 

de dienstverlening en verbetert voortdurend samen met het team. 
❖ Je bevordert en bewaakt de kwaliteit van de medewerkers en stuurt op efficiënte inzet van 

capaciteit 

❖ Je ontwikkelt een cultuur waarin klant- en resultaatgerichtheid centraal staan en waar 
medewerkers zich professioneel kunnen ontwikkelen. 

❖ Je bent verantwoordelijk voor het budget van het domein en geeft invulling aan de planning- 

en control cyclus. 
❖ Je levert een belangrijke bijdrage aan de verdere optimalisatie van de werkprocessen. 

❖ Je onderhoudt in- en externe contacten. 
 
  



  
  
 
 
We zijn op zoek naar kandidaten die 

❖ beschikken over een academisch werk- en denkniveau en aanvullende opleidingen hebben 
gedaan op het gebied van leidinggeven en verandermanagement; 

❖ meerjarige leidinggevende ervaring hebben in de hotelbranche of een andere 

serviceorganisatie; 
❖ verrassende initiatieven durven nemen en die deze van a tot z kunnen implementeren; 
❖ inspirerende verbindingen kunnen leggen tussen zorg en Facilitair Bedrijf; 

❖ over competenties als organisatiesensitiviteit, resultaatgerichtheid en overtuigingskracht 
beschikken. 

  
We bieden  
Het gaat om een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar met zicht op een 

dienstverband voor onbepaalde tijd, gemiddeld 36 uur per week. Het salaris bedraagt maximaal  € 
5.154,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (FWG 65), afhankelijk van relevante 
werkervaring. 

Je ontvangt 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering.Ook biedt de Cao Ziekenhuizen o.a. 
regelingen op het gebied van verhuiskosten, studiekosten, ziektekosten en pensioen. Het Martini 
Ziekenhuis is aangesloten bij het 

pensioenfonds Zorg en Welzijn. 
We hebben een aantal goede voorzieningen voor medewerkers, o.a. collectieve zorgverzekeringen, pc 
privé project, het fietsplan, bedrijfsfitness en een fiscale regeling woon-werkverkeer. Kijk ook op 

www.martiniziekenhuis.nl voor meer informatie over ons ziekenhuis. 
 
De procedure 

Heeredwinger Advies ondersteunt het Martini Ziekenhuis bij de search en voorselectie van kandidaten 
voor deze positie. Uw reactie is van harte welkom bij Jacques Heldoorn via 
j.heldoorn@heeredwinger.nl of 0625024328. De sluitingsdatum is uiterlijk maandag 12 maart. Op 

woensdag 21 maart zal Heeredwinger Advies gekwalificeerde kandidatuur voorleggen aan het Martini 
Ziekenhuis. Kort daarop zullen de gesprekken binnen het Martini Ziekenhuis plaatsvinden. 
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