Je hebt zin
in een baan als…

bouwkundig medewerker
Je weet wat je doet
 Je beoordeelt de bouwkundige staat van onderwijsgebouwen door middel van
conditiemetingen (Nen 2767). Omdat je een rijbewijs en auto hebt, is reizen geen probleem.
 Je doet offerteaanvragen voor schilder-, bouwkundig en installatiewerk. Je weet waar je over
praat. Je hebt dan ook een bouwkundige opleiding op mbo-niveau.
 Je beoordeelt offertes en draagt zorg voor de uitvoering van (meerjaren) onderhoudscontracten. Je weet met dit bijltje te hakken. Tenslotte werk je ook al enige jaren in deze
wereld.
 Je coördineert de uitvoering van kleine verbouwwerkzaamheden en tijdelijke huisvestingen.
 Je kunt tekenen met AutoCad en je kent je weg in IBIS-Main voor het opstellen van een
meerjarenonderhoudsplan. En zo niet? Dan leer je dat toch!
 Je communiceert hierover met het schoolbestuur, de schooldirecteur en de betreffende
gemeente. Office 365 is jouw vriend .

Je staat voor wie je bent
 Je durft verantwoordelijkheid te nemen voor je werk. Je weet wat je doet en waarom. En dit
leg je ook helder uit aan je collega’s en jouw schoolbesturen.
 Je wilt je werk graag goed doen en kwaliteit leveren. Je hebt kennis van zaken en als je het
niet weet, ben je leergierig genoeg om een antwoord te zoeken. Je zegt het als je ziet dat
dingen beter kunnen.
 Je kunt goed zelfstandig werken. Maar je vindt het ook prettig om samen te werken in een
team. Je bent betrokken en denkt om je collega’s.

We staan voor je klaar
We bieden een leuke, afwisselende baan in een dynamische werkomgeving met een prettige
werksfeer. Op de functie is de cao-PO van toepassing. Daarnaast bieden we uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden en opname in het ABP-pensioenfonds. Natuurlijk zegt elke
werkgever van zichzelf dat het leuk is om er te werken. Kom daarom maar eens kennis maken.
Praat met je collega’s. Dan weet je dat we niets teveel zeggen.

Informatie/sollicitatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Andries Hooijsma, hoofd Huisvesting &
Onderhoud. Bel 0522-252299. Kijk ook maar eens rond op onze website, dan zie je wie we zijn,
wat we doen en hóe we het doen!
Wil je solliciteren? Stuur dan je CV met korte motivatie per e-mail naar:
vacaturesho@onderwijsbureau-meppel.nl o.v.v. vacature bouwkundig medewerker
Wie weet spreken we elkaar binnenkort, onder het genot van een kopje koffie!

