
ONDERHOUDSWERKMAN (M/V/X)

voor Campus De Horizon

WIJ ZOEKEN EEN

Een greep uit jouw taken
• Je staat mee in voor het onderhoud van het 

schooldomein en de schoolinfrastructuur;

• Je voert de klustaken uit die door de infra-
coördinator worden doorgegeven;

• Je zal kleine herstellingswerken uitvoeren zoals 
sanitair, schrijnwerk, reinigen van leidingen, 
ontstoppen van afvoeren enz…;

• Je brengt directie op de hoogte van onveilige 
situaties.

Wie zijn wij?
GO! BSBO De Horizon en IBSO De Horizon zijn twee 
scholen van GO! Scholengroep 19 ‘Dender’. De 
Scholengroep stelt  ongeveer 2300 personeelsleden 
tewerk in 35 scholen en instellingen in de ruime 
regio van Aalst, Denderleeuw, Ninove, Liedekerke en 
Oudenaarde. Interesse?

Kandidaten dienen via e-mail een CV en motivatiebrief te 
bezorgen aan directeur@bsbodehorizon.be, uiterlijk op 
vrijdag 2 juli 2021. De selectiegesprekken starten op 5 juli 
2021.

Jouw profiel
•   Je wil graag de handen uit de mouw te steken en je 

stelt jou flexibel op;

• Je hebt oog voor wettelijke bepalingen: 
respect voor milieu en naleven van hygiëne- en 
veiligheidsvoorschriften;

• Je hebt geen hoogtevrees om bv de daken te 
reinigen;

• Stipt zijn op het werk is een vereiste!

• Je beschikt over een rijbewijs B.

Jouw talenten
• Je hebt notie van sanitair, elektriciteit, 

verwarming…;

• Je werkt gestructureerd, kan zelfstandig werken en 
resultaatsgericht, denkt probleemoplossend;

• Je hebt doorzettingsvermogen en kan omgaan met 
stress om de nodige deadlines af te werken;

• Je draagt veiligheid hoog in het vaandel;

• Je hebt oog voor duurzaamheid;

• Je hebt een open geest: creatief en staat open voor 
nieuwe ideeën en voorstellen, innovatief zijn;

• Je hebt oog voor kwaliteit door met zorg en precisie 
te werken;

• Je bent leergierig en wil jezelf bijscholen;

• Je kan goed samenwerken met collega’s;

• Je bent discreet: behandelt vertrouwelijke 
informatie op een correcte manier;

• Je kan integer handelen.

Wij bieden jou 
•   Uitvoering opdracht in Aalst (goede bereikbaarheid 

in de buurt van E-40);

• Een voltijdse opdracht (38u);

• Verloning volgens het officiële barema;

• Indiensttreding 16 augustus 2021;

• Duur contract: bepaalde duur met kans op 
verlenging.


