Vacature

Scholengroep GO! Next realiseert in haar onderwijsinstellingen het pedagogische project van het GO!, het
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Scholengroep GO! Next is één van de 26 scholengroepen binnen
het GO! en heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het GO! in de regio Midden-Limburg.
Scholengroep GO! Next omvat basis- en secundaire scholen, scholen voor buitengewoon onderwijs, een
internaat en een centrum voor leerlingenbegeleiding.
De scholengroep werkt ondersteunend ten aanzien van haar onderwijsinstellingen doordat een aantal
diensten op de scholengroep gecentraliseerd worden.
Voor de versterking van het team mobiele ploegen van Scholengroep GO! Next zoeken wij een

Onderhoudsmedewerker met specialisatie HVAC

Doel van de functie
Als onderhoudsmedewerker HVAC , sta je in voor de installatie, het onderhoud en de herstellingen van alle
HVAC-technieken in onze schoolgebouwen. Je maakt deel uit van het team van tien collega’s in de mobiele
ploegen van onze scholengroep. Deze mobiele ploegen vertrekken vanuit onze scholengroep naar de
verschillende onderwijsinstellingen om zowel kleine als grote onderhouds- en herstellingswerken uit te
voeren. Je wordt aangestuurd door de centrale dienst infrastructuur van onze scholengroep. Als
onderhoudsmedewerker werk je mee aan evenwichtig infrastructuurbeleid in onze scholen.

Jobinhoud
Als ervaren technieker sta je in voor het algemeen onderhoud en herstel van onze schoolgebouwen en
schoolinfrastructuur. Je voert in het bijzonder preventief en curatief onderhoud uit aan verwarmings-, koelen luchttechnische installaties.
Je hoofdinvulling als onderhoudsmedewerker HVAC bestaat uit:






Plaatsen van toestellen en installaties
Vervangen van onderdelen aan bestaande toestellen
Uitvoeren van onderhoud aan installaties
Afstellen van nieuwe en bestaande installaties
Opsporen en herstellen van defecten

Daarnaast ondersteun je de collega’s op vlak van allround technieken en onderhoud:


Bijkomend kleine tot grote herstellings- of verbouwingswerken uitvoeren: gyproc plaatsen, kleine
metselwerken uitvoeren, schilderwerken, elektriciteit, schrijnwerk,…

Wat bieden wij jou?








Je komt terecht in een onderwijsorganisatie met veel uitdagingen op infrastructureel vlak
Een afwisselende job met elke dag een nieuwe uitdaging
Je werkt in een team van 10 vaste onderhoudscollega’s
Een uurrooster van 7u30 tot 16u, behalve op woensdag tot 14u.
Minimum 30 dagen verlof per jaar
Een voltijds contract van 38 uren per week
Een tijdelijk contract tot 31.12.2021, met optie op een vast contract

Wat verwachten wij?






Je bent een technieker die graag de handen uit de mouwen steekt en plezier vindt in zowel grotere
renovatiewerken als kleinere losse taken en onderhoudskarweien
Je hebt een doorgedreven kennis en vaardigheid op vlak van HVAC
Je hebt een brede allround vakkennis en kan je job zelfstandig uitvoeren
Je hebt oog voor kwaliteit en draagt je verantwoordelijkheid om elke opdracht netjes en volledig af
te werken
Je werkt nauwkeurig, veilig en volgens de regels van de kunst

 Studievereisten





Bij voorkeur opleiding in HVAC
10 jaar ervaring als HVAC-technieker
Kennis van ‘oudere installaties ’
Specifieke attesten/opleidingen HVAC zijn een pluspunt

Selectieprocedure
Na de screening van de kandidaten op basis van CV en motivatiebrief, worden de deelnemers die het best
matchen met bovenstaand profiel uitgenodigd voor een eerste verkennend gesprek. De eerste gesprekken
vinden plaats in de week van 18 januari.

Hoe solliciteren?
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande vacature? Solliciteer dan zo snel mogelijk met een motivatiebrief en
CV t.a.v. HR-manager Alyssa Bruelemans via e-mail: alyssa.bruelemans@go-next.be
Voor verdere vragen betreffende de vacature kan je contact opnemen met Alyssa Bruelemans via
bovenstaand e-mailadres.

