Vacature

Voor de versterking van de dienst infrastructuur van

Scholengroep GO! Next

zoeken wij een

Polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen
1.

Doel van de functie

Als polyvalent onderhoudsmedewerker gebouwen, maak je deel uit van de mobiele ploegen van onze
scholengroep. Deze mobiele ploegen vertrekken vanuit onze scholengroep naar de verschillende
onderwijsinstellingen om zowel kleine als grote onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren. Je wordt
aangestuurd door de centrale dienst infrastructuur van onze scholengroep. Als polyvalent
onderhoudsmedewerker gebouwen werk je mee aan evenwichtig infrastructuurbeleid in onze scholen.

2.

Jobinhoud






3.

Als ervaren technieker sta je in voor het algemeen onderhoud en herstel van onze schoolgebouwen
en schoolinfrastructuur.
Je kan werken zelfstandig uitvoeren en je collega's bijstaan waar nodig.
Je zal ingeschakeld worden voor allerlei opdrachten gaande van kleine tot grote herstellings- of
verbouwingswerken: gyproc plaatsen, kleine metselwerken uitvoeren, schilderwerken, vloeren,
sanitair, elektriciteit, schrijnwerk, dakwerk,…
Je vertrekt meestal vanuit onze scholengroep in Hasselt naar één van onze scholen.

Wat bieden wij jou?








4.

Je komt terecht in een onderwijsorganisatie met veel uitdagingen op infrastructureel vlak.
Afwisselend werk en flexibele ploegen
Je werkt iedere dag van 7u30 tot 16u, behalve op woensdag tot 14u.
Je krijgt standaard 30 dagen verlof per jaar, vermeerderd met extra dagen na leeftijd
Contractuele aanstelling als (A)MVD personeelslid van het GO!
Voltijdse betrekking in een 38 uren week
Arbeiderscontract tot eind schooljaar 31/08/2019 (verlenging mogelijk)

Wat verwachten wij?






Je bent een technieker die graag de handen uit de mouwen steekt en plezier vindt in zowel grotere
renovatiewerken als kleinere losse taken en onderhoudskarweien.
Je bent op zoek naar een stabiele job op lange termijn
Je hebt een brede allround vakkennis en kan je job zelfstandig uitvoeren.
Je hebt oog voor kwaliteit en draagt je verantwoordelijkheid om elke opdracht netjes en volledig af
te werken.
Je werkt nauwkeurig, veilig en volgens de regels van de kunst.

5.

Opleiding



6.

Diploma secundair onderwijs
Rijbewijs B is vereist, BE is een pluspunt

Hoe solliciteren?

Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Solliciteer dan voor uiterlijk 21 januari 2019 met een
motivatiebrief en CV t.a.v. Alyssa Bruelemans via e-mail: alyssa.bruelemans@go-next.be of per post naar:
Scholengroep GO! Next, Armand Hertzstraat 2, 3500 Hasselt.

