
MEDEWERKER TECHNISCHE PLOEG (M/V/X)

voor GO! Scholengroep 19 ‘Dender’

WIJ ZOEKEN EEN

Wij bieden jou
•   Werk in teamverband regio Aalst;

•   Afwisselende werkomstandigheden op 
verschillende locaties;

•   Voltijdse opdracht 38 uur;

•   Verloning volgens officieel barema;

•   Contract van onbepaalde duur;

•   Kansen om opleidingen te volgen.

Wie zijn wij?
GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ stelt ongeveer 2300 
personeelsleden tewerk in 35 scholen en instellingen 
in de ruime regio van Aalst, Denderleeuw, Ninove, 
Liedekerke en Oudenaarde. GO! Scholengroep 19 
‘Dender’ beschikt over een dienst ICT van 8 voltijdse 
ICT ’ers en wordt uitgebreid, gelet op de digitale 
sprong. 

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk op 13 augustus 
naar michael.van.mulders@sgrdender.be. De 
sollicitatiegesprekken zullen doorgaan midden 
augustus.

Jouw profiel
•   Je bent mondig en kan goed samenwerken met 

collega’s;

•   Hands-on en flexibel inzetbaar;

•   Je waakt over jouw veiligheid en die van anderen bij 
het uitvoeren van taken;

•   Je respecteert wettelijke bepalingen: 
milieuvoorschriften, hygiëne- en 
veiligheidsvoorschriften;

•   Stiptheid;

•   Rijbewijs B;

•   Je beschikt over de nodige ervaring in de 
bouw (bij voorkeur gedeeltelijke renovaties of 
totaalrenovaties);

•   In het bezit van een bouw gerelateerde opleiding of 
evenwaardig door ervaring;

•   Kennis van elektriciteit (attest BA4 of BA5 
elektrische installaties is een pluspunt);

•   Kennis sanitair en HVAC;

•   Zelfstandig kunnen werken;

•   Je kan doelgericht werken om deadlines te halen;

•   Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.

•   Je wil bijkomende opleidingen volgen;

•   Bijkomende attesten voor werken met 
hoogtewerker of graafmachine zijn een pluspunt. 

Jouw takenpakket
•   Herstellingen aan gebouwen en buitenaanleg;

•   Verbouwen van lokalen die behoren tot de 
scholengroep (plaatsen wanden, deuren, plafond, 
verwarming, sanitair,……) op verschillende locaties;

•   Herstellingen sanitair, schrijnwerk,….. op 
verschillende scholen binnen de scholengroep;

•   Herstellingen en vernieuwen van omheiningen, 
bestrating, poorten,….. op verschillende scholen 
binnen de scholengroep;

•   Rechtstreeks rapporteren aan directies en de 
verantwoordelijke van de technische ploeg;

•   Samenwerken met verschillende diensten binnen 
de scholengroep (ICT, medewerkers elektriciteit, 
onderhoudswerkman op de school,….).


