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Symeres is één van de grootste trans-Atlantische contractonderzoek organisaties op het gebied van geneesmiddel 
ontwikkeling. Met ruim 600 medewerkers werkzaam in zes locaties in Europa en US voeren we diensten uit op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen ter ondersteuning van (bio)farmaceutische bedrijven in 
de VS, Europa en Japan. Onze belangrijkste gebieden van deskundigheid omvatten synthetische chemie, medicinale 
chemie en proces R&D. Door onze voortdurende uitbreiding en de toenemende vraag naar onze diensten zijn we 
momenteel op zoek naar een enthousiaste;  
 

Gebouwbeheerder (Facility Specialist) 
 Fulltime  

 
Wil jij verantwoordelijk zijn voor bouwkundige aspecten, werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in 
Nijmegen en zorgen dat alles blijft draaien en functioneren? Samen met de Manager gebouwbeheer bepaal je de 
visie, het onderhoudsplan en het beheer van de installaties en gebouwen, zodat deze continu blijven voldoen aan de 
veranderende/groeiende vraag van gebruikers, wet- en regelgeving en verduurzamingseisen.  
 
De afdeling gebouwbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het vastgoed van de Symeres 
locatie in Nijmegen. Je bent verantwoordelijk voor het managen van projecten en de navolging hierop waarbij je 
nauw samenwerkt met jouw team in Nijmegen. Daarnaast pak je ad hoc zaken adequaat op.  
 

Werkzaamheden:  

o Je beheert periodiek onderhoud en storingsopvolging van installaties en gebouwen waarbij je contact 
onderhoudt met externe dienstverleners; je beoordeelt, evalueert en borgt onderhoudscontracten 

o Je brengt een visie mee over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gebouwen en installaties 
o Je draagt bij aan de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) en bewaakt de voortgang waarbij 

verduurzaming een belangrijk aspect is 
o Je administreert werkzaamheden in de systemen. Daarnaast rapporteer je over de voortgang van het beheer 

en onderhoud binnen je team en beheer je de tekeningen met Standaard technische omschrijvingen 
o Je bent verantwoordelijk voor beheer, opvolging en uitvoering van het interne service managementsysteem 

Topdesk voor het oplossen van facility defecten  
 
Functie eisen 

Het betreft hier een verantwoordelijke functie. Je krijgt niet alleen te maken met de techniek maar je bent ook een 
sparringpartner voor de uiteenlopende externe partijen die met deze gebouwen te maken hebben. 

 Afgeronde technisch Hbo-diploma; bij voorkeur Werktuigbouwkunde 
 Affiniteit met bouwkundige aspecten 
 Je hebt 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie  
 Je bent pragmatisch en oplossingsgericht; je werkt tegelijk aan geplande projecten én ad hoc zaken  
 Je werkt projectmatig; in staat om te prioriteren (onder tijdsdruk) 
 Je bent een klantvriendelijk aanspreekpunt voor interne collega’s en externe dienstverleners 
 Je bent een positieve teamspeler en deelt kennis waar nodig  
 Je spreekt Nederlands vloeiend (woord & geschrift); je bent assertief en bezit overtuigingskracht   
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 Je beheerst de Engelse taal (woord & geschrift)  
 

 
Wij bieden  
Wij bieden jou een afwisselende functie binnen een dynamische en informele werkomgeving. Daarnaast bieden we 
goede marktconforme arbeidsvoorwaarden en krijg je de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling in deze functie. Bij 
goed functioneren is er uitzicht op een vaste aanstelling.   

Jouw reactie 

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan jouw CV en motivatie naar: HRM.HRM@Symeres.com. Voor vragen kun je contact 
opnemen met Ningsih Heisterkamp (Corporate Recruiter): Ningsih.Heisterkamp@Symeres.com. Meer informatie 
over de Symeres organisatie kun je vinden op onze website: www.symeres.com  
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs  


