
MEDEWERKER INFRASTRUCTUUR (m/v/x)

Diploma
Bachelor bouw

voor de dienst infrastructuur van Scholengroep 19 ‘Dender’

WIJ ZOEKEN EEN

Jouw talenten
• je hebt een bachelordiploma bouw met sterke affiniteit 

voor uitvoering en werfopvolging;

• je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring;

• je kan integer handelen en goed samenwerken in een 
team;

• je bent leergierig en wil jezelf bijscholen;

• je bent flexibel en organisatorisch sterk;

• je hebt draagt veiligheid hoog in het vaandel;

• je hebt oog voor duurzaamheid;

• je kan zelfstandig werken, bent taakgericht en kan 
oplossingsgericht handelen;

• je hebt geen hoogtevrees en bent fysiek in staat om daken 
te inspecteren;

• je kan vlot bestekken en plannen opmaken;

• je bent constructief naar diverse partners, maar kan je 
eveneens kordaat opstellen indien nodig;

• je kan vlot de nodige normen en minimale eisen opzoeken 
en interpreteren om een opdracht correct voor te 
schrijven of te controleren;

• je beschikt over een rijbewijs + eigen wagen en een recent 
(max. 1 jaar oud) uittreksel uit het strafregister;

• je hebt affiniteit met de onderwijswereld.

Wij bieden jou
• een voltijdse aanstelling met start op 1 september 2021;

• verloning volgens het officiële barema;

• divers en uitdagend takenpakket;

• een voordelige en na 2 jaar gratis 
hospitalisatieverzekering;

• vakantieregeling van het onderwijs (met uitzondering van 
de zomervakantie: deze begint op 6 juli en eindigt op 15 
augustus).

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk op 23 april 2021 naar 

deborah.baetens@sgrdender.be

Kandidaten die aan het profiel voldoen op basis van hun CV, 
worden uitgenodigd op een sollicitatiegesprek op vrijdag 7 
mei 2021  in de namiddag.

Een greep uit jouw taken
• je maakt verbouwingsdossiers op van A tot Z, doorgaans 

voor dakwerken of schrijnwerken;

• je begeleidt nieuwbouwprojecten tijdens de uitvoering;

• je geeft invulling en concrete uitvoering aan bouwkundige 
problemen;

• je bent bereid daarnaast een scala aan diverse taken op 
jou te nemen.

Jouw technische kennis
• je hebt basiskennis van AutoCad;

• je hebt basiskennis van de wet op overheidsopdrachten;

• je hebt een goede kennis van bouwkunde;

• je hebt een goede kennis van bouwfysica;

• je hebt basiskennis van HVAC;

• je hebt basiskennis van elektriciteit

• je bent in het bezit van een VCA-attest of je bent bereid dit 
te behalen (pluspunt);

• je hebt kennis van c3a (pluspunt);

• je hebt kennis van de brandnormen (pluspunt);

• je hebt kennis van de toegankelijkheidsnorm (pluspunt);

• je hebt een BA4-BA5-opleiding gevolgd of bent bereid dit 
te volgen (pluspunt).


