JOJO technisch
onderhoudsmedewerker
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke
leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich intellectueel
en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken dit mogelijk voor 300.000
leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en
aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor onze 32.000 medewerkers zich
dagelijks engageren. Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige,
verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.
Scholengroep Meetjesland is de inrichtende macht van alle scholen van het Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap GO! in de regio Eeklo – Maldegem – Zelzate. Scholengroep Meetjesland bestaat uit 15
scholen (basisonderwijs – secundair onderwijs – buitengewoon onderwijs). De scholengroep ondersteunt
haar scholen met diverse taken (infrastructuur, financiën, personeel…).
De JOJO startbanenprojecten willen jongeren een leerrijke eerste werkervaring aanbieden, waarbij ze
tegelijkertijd de kans krijgen om bijkomende opleidingen en vormingen te volgen. Zo hebben deze jongeren
een extra troef in handen om duurzaam ingeschakeld te worden op de arbeidsmarkt na de tewerkstelling
als startbaner. Het doel is dat de JOJO startbaner tijdens de tewerkstelling een langdurige opleiding volgt
(diploma – of beroepsgericht). Meer informatie vind je op http://www.agodi.be/startbanenprojecten-jojoen-veve-voltijdse-onderhoudsmedewerker#showvraag02.

JOJO onderhoudsmedewerker (voltijds)
Startdatum: Zo snel mogelijk. Het gaat om een voltijdse aanstelling.

Jobinhoud
Onze scholengroep is op zoek naar iemand die de dienst infrastructuur kan versterken als
onderhoudsmedewerker.
Je zal tewerkgesteld worden op onze campus in Eeklo met als focus algemene onderhouds- en
renovatiewerken uitvoeren. Je werkt samen met een ervaren ploeg die hun kennis zullen overdragen en die
je helpen je verder te ontwikkelen. Verder word je ook sporadisch ingezet worden om andere klusjes te
doen zoals schilderen en tuinonderhoud.

Voorwaarden voor deelname
Voor een baan als voltijdse onderhoudsmedewerker in een JOJO-traject komt iedereen in aanmerking die:
• Niet meer leerplichtig is;
• Jonger is dan 26 jaar;
• Laaggeschoold is;
• Voldoet aan de vereisten van goed zedelijk gedrag;
• Politieke en burgerlijke rechten bezit;
• Medisch geschikt is.
Laaggeschoolden zijn personen die NIET in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs. Dit betekent
dat ze:

•
•
•
•
•

Niet slaagden voor het 2de jaar van de 3de graad ASO, KSO of TSO;
Niet slaagden voor het 3de jaar van de 3de graad BSO;
Maximaal een getuigschrift hebben van deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO);
Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) volgden;
Buitenlands onderwijs volgden (niet alle categorieën!).

Wat verwachten wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je neemt initiatief. Je vraagt om hulp als iets niet lukt of duidelijk is.
Je bent gemotiveerd en je wilt graag veel bijleren (zowel op de werkvloer als voor je studies).
Je bent bereid je flexibel op te stellen en een variabel takenpakket uit te oefenen.
Je hebt de basiskennis of vooropleiding gekregen tot onderhoudsmedewerker. Je zal tijdens de job
verder leren hoe je je volgens de regels van de kunst kleine en grote projecten kan uitvoeren.
Je hebt als toekomstige onderhoudsmedewerker beroepstrots om alle opdrachten correct en met
goed resultaat uit te voeren. Je hebt oog voor detail en verzorgt de afwerking.
Je bent zelf in staat om zelf kleine werken uit te voeren, zonder daartoe een specifieke opdracht te
krijgen.
Je zoekt een gepaste opleiding om te combineren met je job op de scholengroep.
Bij voorkeur heb je een rijbewijs B(E).
Je voldoet aan de voorwaarden van het JOJO-traject.
Je kan een blanco model 2 van het strafregister voorleggen.

Wat bieden wij?
Wij bieden een voltijdse betrekking met verloning volgens barema 131.
Je krijgt de kans om ervaring op te doen op de werkvloer en in combinatie een langdurige opleiding
(diploma- of beroepsgericht) te behalen.
Je komt terecht in een samenhangend team.
Een mentor zal je de nodige ondersteuning bieden op de werkvloer.

Plaats tewerkstelling
Standplaats: Eikelstraat 41B, Eeklo 9900

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!
Heb je interesse in deze functie?
Je stuurt een motivatiebrief en CV naar communicatie@sgr23.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de
afkorting “VACJOJO”.
Indien je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wenst, kan je contact opnemen met:
Peter Poelman (peter.poelman@sgr23-meetjesland.be).
Eerst gebeurt er een screening op basis van CV en motivatie. Vervolgens worden er selectiegesprekken
georganiseerd. De kandidaten ontvangen na het afsluiten van de vacature meer informatie over het uur
van het gesprek.

