-

-

In onze basisscholen betrek je actief personeel, leerlingen en derden bij de verschillende
deeldomeinen van veiligheid en gezondheid: verkeersveiligheid, ongevallenpreventie,
brandveiligheid en evacuatie, gezond leefmilieu, veiligheid binnen de school en tijdens
uitstappen, hygiëne.
Je neemt deel aan de vergaderingen van de preventieadviseurs van de andere scholen
van de SG Samen voor Beter, o.l.v. de coördinerend directeur en de beleidsmedewerkers
van de SG

PROFIEL
- Je bent technisch onderlegd en hebt ervaring in bouwkunde
- Je bent in staat om planmatig en zelfstandig te werken en voert stipt en nauwgezet je
opdrachten uit
- Je bent vlot in de omgang en je werkt loyaal samen met de centrale diensten van de vzw
Crescendo, met de directies en preventieverantwoordelijken in de scholen
- Via goede contacten met externe partners (architecten, (onder)aannemers,
toeleveranciers,…) houd je je kennis in je werkdomein actueel, en brengt ze over naar de
scholen.
- Je bent vertrouwd met de regelgeving van de overheid en specifiek met de wet op de
overheidsopdrachten bij aanbestedingen en offerteaanvragen.
- Je blijft op de hoogte van deze wetgeving door nascholing, vakliteratuur en andere
informatiebronnen.
- Je hebt oog voor veiligheid, netheid en hygiëne op het schooldomein en stimuleert vanuit
je voorbeeldfunctie de leerlingen en het personeel tot medeverantwoordelijkheid bij het
naleven van de veiligheidsvoorschriften in de school.
- Je neemt deel aan de nascholingsinitiatieven van de SG Samen voor Beter.
DIPLOMA- EN ANDERE VEREISTEN
-

-

Je behaalde een professionele bachelor of een ander diploma in de bouw
Je behaalde een getuigschrift preventieadviseur, bij aanvang Niveau 3, later Niveau 2
of je bent bent bereid het te behalen.
Tijdens schoolvakanties laten scholen vaak hun grotere werken uitvoeren. Indien
noodzakelijk ben je, steeds na afspraak met de directeur Ondersteunende diensten,
bereikbaar/beschikbaar voor de opvolging van de werf.
Je bent flexibel en beschikbaar bij dringende technische problemen of interventies in de
scholen.

WAT WIJ JE BIEDEN
-

een boeiende en gevarieerde job binnen het patrimonium van de scholengroep,
afgestemd op de competenties in je vakdomein
een collegiale samenwerking binnen de structuur van de Ondersteunende Diensten van
de vzw Crescendo
de mogelijkheid tot zelfstandig werken in een functie met verantwoordelijkheid
mogelijkheid tot vaste benoeming binnen de scholengroep
de verloning van beleidsondersteuner-technisch adviseur, weddeschaal 148

SOLLICITEREN
Je stuurt je sollicitatiebrief met CV via mail naar Francine Hardeman, voorzitter@crescendoscholen.be.
Indien je kandidatuur in aanmerking komt, nodigen wij je uit voor een sollicitatiegesprek.
Vragen over deze vacature zijn welkom bij de voorzitter van het schoolbestuur, via mail:
voorzitter@crescendo-scholen.be
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