Wil jij werken in een groene omgeving in Brussel?
En dit in een hecht en leuk team?
Hou je van het geluid van spelende kinderen?
Ben je technisch aangelegd en kan je een team aansturen?
DAN ZOEKEN WE JOU!
Voor onze onderwijscampus Kasterlinden te Sint-Agatha-Berchem zoeken we een

CAMPUSVERANTWOORDELIJKE VOOR HET BEHEER VAN DE GEBOUWEN EN
DE COÖRDINATIE VAN FACILITAIRE OPDRACHTEN.
De campus is een dynamische leer-en leefomgeving van leerlingen buitengewoon basis-en secundair onderwijs met internaat.

• Je geeft leiding aan een hechte ploeg van een 15-tal personeelsleden die samen het TOP-team (technisch –en ondersteunend personeel)

vormen. Je staat samen met hen in voor de klusjesdiensten, de schoonmaak van gebouwen, de maaltijdbereidingen voor de
leerlingen, het voorraadbeheer, de uitvoering van logistieke opdrachten en het groenonderhoud op de campus.
• Je werkt nauw samen met de directies en hun teams die jouw klanten zijn.
• Je staat in voor een vlotte communicatie over alles wat met gebouwen en facilitaire dienstverlening te maken heeft zowel naar
internen (collega’s en leerlingen) als naar externen (leveranciers, partners).
• Je bent verantwoordelijk voor de (organisatie van de ) opvolging en uitvoering van taken van je eigen team als van externe firma’s.
• Je beheert de materialen, gereedschappen, grondstoffen volgens de behoeften op de campus. Je maakt in samenspraak met de
directie een investeringsplan op voor de campus en zorgt voor de uitvoering hiervan.
• Je bent mede-verantwoordelijk voor het beleid rond bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne en het toegangsbeheer.
• Je zorgt ervoor dat de administratie m.b.t. gebouw –en het facilitair beheer actueel, overzichtelijk en toegankelijk is.
• Je hebt minimaal een diploma van de 3de graad secundair onderwijs. Competenties zijn doorslaggevend.
• Je beschikt over een rijbewijs B.
• Je spreekt goed Nederlands.

Wij bieden je een tewerkstelling binnen het onderwijsstatuut: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel
Je verloning wordt bepaald door het onderwijsambt waarin je aangesteld wordt. Het samen te kiezen onderwijsambt wordt mede
bepaald door jouw kwalificaties, jouw nuttig te valoriseren anciënniteit en dit in verhouding tot de verantwoordelijkheden en
taken die horen bij de functie.
Wij bieden je een voltijdse betrekking (gemiddeld 38u/week) van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Je aanstelling
wordt verlengd tot onbepaalde duur (tadd) mits gunstige evaluatie. Je krijgt veel mogelijkheden om je verder te professionaliseren
en geniet van een uitgebreide vakantieregeling.
Vanuit het inrichtend bestuur (VGC) geniet je naast de voordelen voor het onderwijzend personeel nog van bijkomende extralegale voordelen: een gratis MIVB-abonnement, een gratis hospitalisatieverzekering, een eindejaarsbonus, deelname aan benefits
at work en een stadpremie/verhuispremie als je in het Brussels hoofdstedelijk gewest woont of komt wonen.

WIL JE MEER WETEN OVER DE FUNCTIE, HEB JE NOG VRAGEN OF WENS JE TE SOLLICITEREN?
Neem dan snel contact op met mevrouw Heidi Hart (directeur Internaat) via heidi.hart@kasterlinden-vgc.be 		
of 0499 58 86 56.

