Howest Vacature

Technisch onderhoudsmedewerker sanitair/elektro
OPLEIDING/DIENST

Campus Brugge

PLAATS TEWERKSTELLING

Howest Brugge

VOLUME

100%

BAREMA

577 (C11)

INFO WEDDESCHAAL
PUBLICATIE
REF. NUMMER
AFSLUITDATUM

AANSTELLINGSKENMERKEN

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Salarisschalen hoger onderwijs
Openbaar
2017/127/CAMPB/ATP/CON
17/09/2017

Contract bepaalde duur van 01/10/2017 tot en met 31/08/2018. Verlengbaar
mits positieve evaluatie.

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en
ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met
campussen in Brugge en Kortrijk.
Je maakt deel uit van het technisch team binnen de campus Brugge. Je staat in
voor het uitvoeren van onderhoudstaken binnen de campusgebouwen met
het oog op een goed onderhouden campusinfrastructuur. Daarnaast bied je
ook logistieke ondersteuning bij allerhande events.
Volgende taken behoren onder meer tot jouw opdracht:
•
•
•
•
•
•

Uitvoeren van onderhoudstaken en kleine herstellingen (sanitair,
elektriciteit, schilderen,…)
Periodiek onderhoud van gebouwen en infrastructuur
Bedienen van verwarmingsinstallatie
Inventariseren en verdelen van onderhoudsproducten en technisch
materieel
Schikken van meubilair in lokalen en werkplekken
Logistiek ondersteunen van events.

PROFIEL

Vereist diploma
•
•
•

Diploma Technisch secundair onderwijs elektriciteit/sanitair
Technische kennis en inzicht om herstellingen goed uit te voeren
Kennis van veiligheidsvoorschriften

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de
gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.
competentieprofiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

ERVARING

AANBOD

Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
Je bent openminded.
Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
Je werkt graag in team.
Je kan taken op een veilige, zelfstandige, efficiënte en kwalitatieve
manier uitvoeren.
Je weet je werkplanning te organiseren en je aan de planning te
houden.
Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
Je hebt een attitude van levenslang leren.

Relevante ervaring is een meerwaarde.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve,
innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve
Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen
voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.
Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers
maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte
werkomgeving aan.

MEER INFO

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Dieter Dobbelaere, diensthoofd infrastructuur
dieter.dobbelaere@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR

luc.verhalle@howest.be

SOLLICITATIEPROCEDURE

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via
http://ses.howest.be en dit ten laatste op 17/09/2017 . Je registreert je met
een login en een paswoord. Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en
diploma op te laden in het systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook
effectief solliciteren voor deze vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie
verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.
Je kan ook tegelijkertijd solliciteren op de vacature voor Technisch
medewerker – hout/bouw. Dit doe je door een bijkomende
kandidatuurstelling op deze vacature in de zelfde tool SES.

www.howest.be

