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Nieuwe lichting trainees van start bij Facilicom Group 
 
Omdat Facilicom Group ervan overtuigd is dat medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn, 
neemt de facilitair dienstverlener – onder andere – ieder jaar een nieuwe lichting trainees aan. 
Op 5 september starten 15 trainees, om daarna twee jaar lang kennis en ervaring op te doen bij 
Facilicom Group en zijn verscheidene divisies. 
 
‘Verantwoordelijkheid, ontwikkeling en flexibiliteit zijn slechts een aantal steekwoorden die meespelen 
in ons selectieproces’, antwoordt manager Corporate Recruitment Geert-Jan Thijssen op de vraag 
waarop geselecteerd wordt. ‘We zoeken trainees die in staat zijn zich te ontwikkelen tot een allround 
klant- en resultaatgericht leider, projectmanager of consultant binnen een van onze bedrijfsonderdelen 
en divisies. Dat hebben we dit jaar op een voor ons nieuwe manier aangepakt, door onder andere een 
interactieve WhatsApp-groep samen te stellen, waarin we de geselecteerde trainees opdrachten 
stuurden. Alle opdrachten stonden in het teken van hostmanship, waar ook in de rest van het traject 
de nadruk op ligt.’ 
 
Hostmanship als rode draad 
Hostmanship is een belangrijk thema binnen Facilicom. ‘We hebben eigen medewerkers opgeleid om 
als gecertificeerde trainer workshops te geven’, vervolgt Thijssen. ‘Zij hebben vervolgens workshops 
gegeven aan onze eigen medewerkers. Omdat we inmiddels ook workshops rond hostmanship voor 
onze klanten verzorgen, vinden we het belangrijk dat dit ook bij onze trainees in het DNA zit. Bijna 
iedere opdracht in hun tweejarige traject is daarom op de een of andere manier te herleiden naar 
hostmanship.’  
 
Van alle markten thuis 
‘De groep trainees van 2017 is van alle markten thuis’, vervolgt Thijssen. ‘We hebben kandidaten die 
afkomstig zijn van de Hotelschool, van facilitaire opleidingen, maar ook van sociale of psychologische 
studies. Er zitten zeven mannen en acht vrouwen in het traject en – zoals ieder jaar – hebben ze 
maximaal twee jaar werkervaring. We kijken uit naar de komende twee jaar!’ 
 
Volgend jaar start er weer een nieuwe groep trainees. Voor meer informatie verwijzen wij naar: 
www.werkenbijfacilicom.nl/traineeship.  
 
 
Noot aan de redactie:           
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Babette Sarlet, manager corporate communicatie 
Karel Doormanweg 4 
3115 JD Schiedam 
Tel.: 06-11 39 30 24 
E-mail: bsarlet@facilicom.nl  
 
Over Facilicom Group 
Facilicom Group is als grote, van origine Nederlandse facilitaire totaaldienstverlener actief in Nederland, België, Verenigd 
Koninkrijk en Ierland. Facilicom biedt werkgelegenheid aan ruim 30.000 medewerkers. Facilicom is onder meer actief in de 
branches schoonhouden, beveiliging, horeca & catering, facilitair management en bouw & installatie. Het bedrijf levert voor 
steeds meer opdrachtgevers combinaties van diensten, gebundeld in een geïntegreerd pakket. Door de latere 
internationalisering heeft het bedrijf inmiddels gekozen voor de naam Facilicom Group. Sinds de oprichting in 1966 is het 
hoofdkantoor gevestigd te Schiedam.  
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