vacature
Samen leren samenleven!
Wij zijn de scholen en centra van het GO! Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap in de regio Antwerpen. In 23 basisscholen, een school voor
buitengewoon basisonderwijs, 15 secundaire scholen, een centrum voor
deeltijds beroepsonderwijs, 2 centra voor deeltijds kunstonderwijs, een
centrum voor volwassenenonderwijs, een CLB en twee internaten, bieden
meer dan 3500 medewerkers kwaliteitsvolle en toekomstgerichte leerkansen
voor iedereen. Samen leren samenleven is de kernopdracht van elke GO!
professional.
De ondersteunende diensten van de scholengroep beschikken over de nodige
expertise en nemen heel wat taken op zodat onze scholen voluit kunnen inzetten op
kwaliteitsvol onderwijs. Om onze dienst infrastructuur te versterken, zijn we op zoek
naar een enthousiaste collega om aan de slag te gaan als:

Technisch medewerker (m/v/x)
Wie ben je?
Je hebt een brede basiskennis van techniek(en).
Je kan HVAC-systemen installeren, afstellen en onderhouden.
Je hebt een grondige kennis van elektrische installaties (attest BA4 of BA5).
Je kan zelfstandig werken en bent in staat een planning op te maken en op te volgen,
zowel voor jezelf als voor anderen.

GO! scholengroep Antwerpen • Thonetlaan 106 A • 2050 Antwerpen
03 360 82 90 • info@go-antwerpen.be | www.go-antwerpen.be

vacature
Je kan efficiënt inspelen op de technische noden in onze scholen en zorgt voor een
vlotte afhandeling van dossiers (zowel technisch als administratief).
Samenwerken gaat je goed af. Binnen de dienst infra/preventie overleg je met je
collega’ s en zoek je naar de meest adequate oplossingen voor problemen.
Je bent flexibel en bent bereid je snel in te werken of bij te scholen indien nodig.
Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en kan gebruik maken van een eigen wagen.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, zowel
schriftelijk als mondeling.
Werken bij de ondersteunende diensten van GO! scholengroep Antwerpen, lijkt je
een fijne uitdaging.

Wat bieden we je?
Een voltijdse tewerkstelling (36 u/week)
Contract van onbepaalde duur
Flexibele werkuren
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer) en een
fietsvergoeding
Aandacht voor een goede work-life balance
Fijne werkplek als thuisbasis: linkeroever - Thonetlaan 106 A, 2050 Antwerpen

Interesse?
We zijn benieuwd naar je motivatie, je talenten en je CV. Een jury maakt een eerste
selectie. Solliciteren kan tot en met 22 november via deze link >>
Vragen? Chantal Huybrecht (HR-verantwoordelijke) beantwoordt ze graag via
vacatures@go-antwerpen.be.
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