Stichting kom Leren is op zoek naar een

onderhoudsmedewerker bovenschools
werktijdfactor 0,8 - 1 fte
Dit ben jij
o Je hebt een technische mbo(+)-opleiding afgerond.
o

Je bent zorgvuldig, hebt oog voor je omgeving.

o

Je kunt snel schakelen, improviseren en plannen.

o

Je durft initiatief te nemen en kunt prioriteiten stellen.
Je bent enthousiast en betrokken.

o
o
o

Zelfstandig werken gaat je goed af. Ook werk je graag samen.
Ervaring met het onderhoud van gebouwen is een pre.

Dit ga je doen
Je zorgt voor een schone, veilige en fijne schoolomgeving: van lokaal tot speelplaats en van
kantoorruimte tot parkeerplaats.
Je voert de verplichte keuringen uit aan de brandmeldinstallaties en controleert op legionella.
Op de schoolpleinen controleer je de speeltoestellen.
Verder zorg je voor het algemeen, dagdagelijks onderhoud. Denk aan kleine reparaties,
schilder- en timmerwerk, hang-en-sluitwerk, groenonderhoud en het bladschoon maken van
dakgoten. Uiteraard hoort daar een stukje administratie bij, wanneer je een klus af hebt.
Je werkt op al onze locaties, zowel zelfstandig als met collega's. Je ondersteunt de senior
medewerker huisvesting met planmatig onderhoud of storingen. En in overleg leg je contact
met externe partners.
Bij alles wat je doet, omarm je de ambities en richtinggevers van kom Leren: de mens centraal,
talentontwikkeling en diversiteit, en de leer- en leefgemeenschap in transitie.
Dit zijn wij
Stichting kom Leren heeft negentien basisscholen in de regio Maastricht-Heuvelland. Het
bestuur en onze medewerkers staan samen voor goed onderwijs. Wij zoeken voortdurend naar
verbetering en innovatie. Daarbij hebben we oor en oog voor jou als mens en als professional.
Jij als medewerker vormt immers het kapitaal van de organisatie. Dat geldt niet alleen voor de
medewerkers die onderwijs geven, maar ook voor onze ondersteunende collega's. Die zijn net
zo waardevol. Wij zien je talenten en kwaliteiten, dagen je uit en helpen jou om te blijven
groeien en bloeien.

Dit bieden wij jou
o Een aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband.
o Een uitstekend personeelsbeleid met mogelijkheden om bij te scholen en je verder te
ontwikkelen.
o Collegiale en plezierige werksfeer. Je komt terecht in een professioneel en betrokken team.
o Een passend salaris: schaal 7 (OOP) uit de CAO primair onderwijs
Enthousiast?
Zie jij jezelf als onze nieuwe onderhoudsmedewerker? Stuur dan uiterlijk 16 januari je
motivatie met cv naar v.gevers@kom-leren.nl met als onderwerp ‘sollicitatie
onderhoudsmedewerker’. We voeren de sollicitatiegesprekken op donderdag 27 januari.
Heb je vragen? Mail dan met Veroniek Gevers van de afdeling HR: v.gevers@kom-leren.nl.
Bellen kan ook: 06-46122880.
Twijfel je of je de juiste achtergrond hebt? Reageer dan ook. We maken graag kennis. Wie
weet, is er een match.

