De Wingerd: “Jouw weg, jouw toekomst.”
Onze leerlingen tussen 4 en 20 jaar met een speciale leerbehoefte bereiden wij voor op een zo
zelfstandig mogelijke en passende plek in de maatschappij. Wij willen onze doelgroep optimale
ontwikkelingskansen bieden in een veilige en uitnodigende onderwijsomgeving.

Hoofd Facilitaire Dienst

0,6 tot 0,8 fte

Werk jij graag met mensen, ben je technische en ICT vaardig en zet jij je graag in voor
leerlingen, personeel en voor de gehele school, solliciteer

dan nu!

Wij zoeken
Per 1 augustus 2021 een Hoofd Facilitaire Dienst. Een Hoofd Facilitaire Dienst is verantwoordelijk voor:
• Technisch beheren en (laten) onderhouden van gebouwen, terreinen, inventaris en installaties;
• Aansturing geven aan en samenwerken met ondersteunend personeel facilitaire dienst;
• Coördineren en verrichten van werkzaamheden op het gebied van ICT, huisvesting en beheer;
• EHBO en BHV coördinatie en aansturing (Hoofd BHV-er);
• Contacten met aannemers, leveranciers en fabrikanten over leveringsvoorwaarden kwaliteit e.d.;
• Het (mogelijk) op stichtingsniveau taken/opdrachten uitvoeren en coördineren.
Wij vragen
• Goede communicatieve eigenschappen;
• MBO 4 diploma facilitaire richting (bijv. bouwkunde e/o bouwtechnische opleiding);
• Opleiding m.b.t. beheer apparatuur/installaties van bijv. zwembad;
• Goede ICT vaardigheden;
• EHBO- en BHV diploma;
• In het bezit zijn van rijbewijs BE.
Wij bieden
• Een salaris conform cao PO, schaal 7;
• Een tijdelijke benoeming per 1-08-2021 voor één jaar met uitzicht op vast;
• Een professionele en fijne werkomgeving.
Meer weten?
Meer informatie over de school kun je vinden op www.dewingerd.nl. Voor meer
informatie over de vacature kun je contact opnemen met Eelke Hoekstra,
Directeur a.i. De Wingerd, 0646738787.
Solliciteren?
Stuur dan voor 14 juni 2021 een e-mail met je motivatie en cv naar
loesslomp@so-fryslan.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 21 juni 2021.
Vacature is intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld

