College O.-L.-V.-ten Doorn te Eeklo heeft een vacature voor een medewerker onderhoud - specialiteit
elektriciteit (m/v)
De vzw College O.-L.-V.-ten–Doorn bestaat uit:
•
4 secundaire scholen : een middenschool (1ste graad) en een bovenbouw (2de en 3de graad) met
studierichtingen in aso, tso, bso op 1 campus, samen 2500 leerlingen en 400 personeelsleden
•
4 basisscholen op diverse vestigingsplaatsen met 1700 leerlingen en 160 personeelsleden
Een centrale technische dienst met verschillende specialisaties onderhoudt het gebouwenpark.
Functieomschrijving
•
•
•
•
•
•

Je staat in voor het onderhoud van de elektrische installaties van de gebouwen;
Je staat in voor de installatie van elektrische nutsvoorzieningen zoals verdeelkasten, verlichting
of signalisatie;
Je staat in voor het aanleggen van leidingen voor stroomkringen en datanetwerk, zowel in- als
opbouw,
Je bent flexibel om ook andere onderhoudswerken en opdrachten naast elektriciteitswerken
op te nemen,
Je rapporteert de uitgevoerde taken/ herstellingen aan het diensthoofd technische dienst;
Je maakt voorstellen van aanpassingen op basis van je kennis en ervaring.

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een diploma Technisch secundair onderwijs Elektriciteit of Elektronica.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en kan zowel zelfstandig als in team werken.
Je werkt efficiënt en zorgt voor kwalitatieve oplossingen.
Je hebt alle aandacht voor veilig werken.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je onderschrijft het opvoedingsproject van de school.

Aanbod
•
•
•

Een fulltime job met veel variatie in een scholengroep met boeiende uitdagingen en
verschillende bouwprojecten.
Na een geslaagde proefperiode maak je op kans op een vast contract.
Je werkt in principe overdag.

Plaats tewerkstelling
In de hoofdzetel van de scholengroep College ten Doorn in de Zuidmoerstraat 125 te 9900 Eeklo en in
alle vestigingsplaatsen.
Waar en hoe solliciteren?
Heb je interesse in deze functie? Bezorg je CV en motivatiebrief ter attentie van Algemeen directeur
Annick Willems via annick.willems@coltd.be met duidelijke vermelding in het onderwerp « vacature
werkman » uiterlijk 15 november 2017.
Selectieprocedure:
•
•

Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief.
Tweede selectie op basis van een selectiegesprek.

