Vacature (8 uur) stafmedewerker facilitair en huisvesting

Wat ga je doen?
Zorgdragen dat de schoolgebouwen, waar de hele dag hard gewerkt wordt, een veilig en een schone werkomgeving is voor zowel
de medewerkers als de leerlingen. Jij stuurt een externe-partij aan voor de uitvoering van het klachten- en meerjarenonderhoud
binnen de scholen. Daarnaast ben je verantwoordelijke voor de facilitaire zaken binnen de stichting en heb je een rol bij de zorg
voor de veiligheid en gezondheid in school in het kader van Arbowetgeving. Daarbij is het belangrijk dat je makkelijk contact
maakt met leveranciers en een constructieve band met ze opbouwt. Je bent in staat om duidelijke afspraken met leveranciers te
maken en ziet er op toe dat deze juist en conform afspraken worden uitgevoerd. Je vindt het leuk om binnen de dynamiek van de
scholen waarin ieder druk bezig is, de facilitaire werkzaamheden rondom het onderwijs uit te voeren en er zodoende voor te
zorgen dat de schoolgebouwen van OPO prettige werk- en leerplekken zijn.

Wat bieden we jou?
•
•
•
•
•

Een contract met uitzicht op vast dienstverband
Salaris volgens cao-PO bruto fulltime 2.439 tot 4.573 euro per maand, plus 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering
Goede scholingsmogelijkheden
Aantrekkelijke pensioenregeling via ABP
Een goede sfeer binnen het team van enthousiaste en leuke collega’s

Wat vinden we belangrijk
•
•
•

Je bent iemand die zaken proactief, planmatig en organisatorisch sterk regelt.
Je bent in staat zelfstandig te opereren en zaken te regelen, maar je kunt eveneens samenwerken in een team.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als verbaal.

Je hebt:
•
•
•

Een MBO+/HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur met een technische achtergrond)
Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie is een pré
Affiniteit met het onderwijs

Procedure:
Solliciteren met een motivatie en C.V. per e-mail onder vermelding van vacature Stafmedewerker Facilitair en Huisvesting aan
e-mailadres: h.feijen@opoborger-odoorn.nl. Reacties graag vóór 28 november 2022.

