VERSTERK JIJ ONS
TEAM?

VACATURE BOUWCOÖRDINATOR (M/V)
VZW KOBA HOOGSTRATEN
WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE?

Het schoolbestuur vzw KOBA Hoogstraten draagt de
zorg voor drie levendige basisscholen (Scharrel in
Minderhout, De Klimtoren in Meerle en Klein Seminarie
in Hoogstraten), een dynamische secundaire school en
een internaat op de campus van Klein Seminarie. Elke
dag geven we met ongeveer 250 collega’s het beste van
onszelf om ongeveer 2200 leerlingen te laten groeien
in kennen, kunnen en zijn en dat in respect voor ieders
eigenheid. De volgende jaren starten we heel wat
bouwprojecten op. Daarom werven we een extra voltijdse
bouwcoördinator aan. Vzw KOBA Hoogstraten is lid van
het ondersteuningsnetwerk van KOBA vzw. In de nabije
toekomst treedt onze scholengroep, samen met vzw VITO
en vzw Spijker, toe tot een eengemaakt schoolbestuur in
Hoogstraten.

JIJ
HOE ZIEN WE JOU GRAAG?

f Door je opleiding (vb. master of science in de
ingenieurswetenschappen, architectuur of industriële
ingenieurswetenschappen) of door gelijkwaardige
competenties vanuit je ervaring, heb je kennis over
bouwen.
f Een pedagogisch diploma is een meerwaarde.
f Je bent ICT-vaardig en vertrouwd met MS Office en
technische tekensoftware enz. Je professionaliseert
je in functie van je takenpakket.

f Je bent vertrouwd met de wetgeving overheidsopdrachten en met de subsidieregeling voor scholenbouw
of bent bereid je snel en grondig in te werken.
f Je beschikt over goede organisatorische competenties
en de nodige communicatieve vaardigheden om functioneel overleg tussen verschillende partijen (onderwijsdirectie, ontwerpers, aannemers, overheid) in goede
banen te leiden.
f Je bent stressbestendig, flexibel en bereid ook buiten
de normale schooluren te werken.

DE JOB
WAT KAN JIJ VOOR ONS DOEN?

f Als projectbegeleider ben je het aanspreekpunt
voor de uitbouw en onderhoudswerken van de
schoolinfrastructuur. Je begeleidt de schooldirecties
bij bouwprojecten vanaf het prille begin (startadvies,
aanstelling architect, subsidieaanvragen), tijdens het
proces (ontwerpoverleg, aanbesteding en aanstelling
aannemer, werfvergaderingen, timing), tot het einde
(oplevering, prijsherzieningen, afrekeningen). Je kan
zelfstandig werken en werkt constructief samen met
je collega-bouwcoördinator. Je koppelt geregeld terug
naar het Dagelijks Bestuur.
f Je hebt een adviserende taak voor het Dagelijks
Bestuur en de directies. Daarbij heb je oog voor kosten,
prioriteiten en een goede balans tussen kwaliteit en
prijs. Je maakt ramingen op, vergelijkt offertes en
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schat onderhoudskosten in. Je hebt tegelijk aandacht
voor regelgeving (oppervlaktenorm, financiële norm,
technische regelgeving, veiligheid, preventie) als voor
uitstraling, leefbaarheid en sfeer van de gebouwen.
Je werkt mee aan de opmaak van masterplannen en
levert informatie aan voor de (meerjaren)begroting.
f Je doet de administratie van bouwprojecten, zowel
intern als in communicatie met de overheid of
partners. Je verzorgt de contacten met administratieve
instanties (vb. het aanvragen van subsidies of
vergunningen bij gemeente , departement onderwijs,
Onroerend Erfgoed) of andere partners (vb. eigenaars
van schoolgebouwen). Je volgt de actualiteit en de
specifieke regelgeving nauwgezet op.
f Je bent een teamlid en werkt collegiaal samen met
je collega-bouwcoördinator, de netwerkorganisatie
KOBA vzw en de toekomstig partners in de eengemaakte Hoogstratense vzw. Je vormt evenzeer
team met de andere administratieve medewerkers
van de scholen. Mogelijk word je ook ingeschakeld bij
de toezichten op school.

HOME
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CREËER JEZELF!

VOORDELEN
WAT BIEDEN WIJ JOU?

f Je komt terecht in een fijne en soepele werkomgeving
met veel mogelijkheden tot eigen inbreng en
verantwoordelijkheid. Je bent lid van een groot team
van secretariaatsmedewerkers en leerkrachten.
f De job biedt afwisseling en slaat de brug tussen de
wereld van bouwen (technisch overleg met overheden,
architecten, aannemers, technische dienst) en onderwijs (overleg met directies en leerkrachten, oog voor
leerlingen). De verloning gebeurt conform de weddeschalen in het onderwijs en de werktijden zijn aantrekkelijk.

INTERESSE?
HOE KAN JE ONS CONTACTEREN?
f Heb je interesse? Stuur een mail met je cv naar
afgevaardigd bestuurder Joeri Van Gils op joeri.
vangils@kobahoogstraten.be. Bij hem kan je ook
terecht voor meer informatie. Een uitgebreide
vacature kan je nalezen op de website van de VDAB
(nummer 62169410)

