VERSTERK JIJ ONS TECHNISCH
TEAM?

VACATURE (VOLTIJDS) ELEKTRICIEN / ONDERHOUDSMEDEWERKER (M/V)

HET KLEIN SEMINARIE:
WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

DE JOB
WAT JIJ VOOR ONS KAN DOEN

Het Klein Seminarie van Hoogstraten heeft een levendige kleuter-,
lagere en secundaire school met internaat. Onze school werkt nauw
samen met de basisscholen van Minderhout en Meerle. Elke dag
geven we met meer dan 200 collega’s het beste van onszelf om
meer dan 2000 leerlingen te laten groeien in kennen, kunnen en zijn
en dat in respect voor ieders eigenheid.

f Je bent verantwoordelijk voor het uittekenen, aanleggen,
onderhouden en herstellen van elektrische en elektronische
installaties op school.
f Je werkt nauw samen in een technisch team van vijf
onderhoudsmedewerkers die elk andere expertise hebben met
betrekking tot bouw (o.a. schrijnwerker, schilder, metser).
f Je bent bereid om samen met hen ook andere, algemene
taken uit te voeren met betrekking tot logistiek, onderhoud en
bouwprojecten.
f Je bent bereid om expertise op te doen in beheren en
onderhouden van de verwarmingsinstallatie, sanitair en
watervoorziening.
f Je staat in voor aankopen voor de technische dienst en
bestellingen van onderhoudsproducten.
f Op termijn kan je mogelijk uitgroeien tot coördinator van het
team.

JIJ
HOE WE JOU GRAAG ZIEN
f Je hebt minimaal een diploma secundair onderwijs (vb.
richting elektrische installatietechnieken), of gelijkwaardig
door ervaring.
f Bij voorkeur heb je al wat ervaring opgedaan.
f Je spreekt vlot Nederlands en kan goed
samenwerken.
f Je bent flexibel en kan zelfstandig werken.

JOUW REACTIE?

Heb je interesse? Stuur voor 1 februari een mail met je cv
naar info@klein-seminarie.be. Een uitgebreide vacature
kan je nalezen op de website van de VDAB.
https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/61892741/
elektricien-onderhoudsmedewerker.

VOORDELEN:
WAT WIJ BIEDEN
f Je komt terecht in een sterk team dat elkaar aanvult.
f Je ontdekt een fijne en losse werkomgeving met veel
mogelijkheden tot eigen inbreng en verantwoordelijkheid.
Gewoonlijk werk je tijdens een vast schema tijdens de
dag, maar je stelt je flexibel op in functie van de noden. Je
krijgt een verloning volgens het paritair comité 152.

