
Wie zijn wij?  

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. 

 

Voor de versterking van het team van Scholengroep Rivierenland (Klein-Brabant, Vaartland en Rupelstreek) (SGR6) zoeken wij

een gedreven

 

burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde 
 

Het gaat om een voltijdse waarnemende aanstelling (directeur). 

 

 

 

Wat is het doel van de functie? 

Leiding van de dienst infrastructuur van scholengroep Rivierenland. 

Instaan voor de uitvoering van het takenpakket van de dienst infrastructuur binnen de regelgeving op de overheidsopdrachten in

overleg met de TAC van de scholengroep. 

Opvolgen van de werfvergaderingen grote infrastructuurwerken. 

Optreden als projectverantwoordelijke voor de scholengroep bij grote infrastructuurwerken die geleid worden door de centrale

diensten van het GO! 

Infrastructuurdossiers voor aanbesteding klaarmaken en administratief opvolgen. 

Preventiebeleidsplannen opvolgen, in samenwerking met de preventieadviseur. 

REG-beleid opvolgen. 

Technisch & praktisch organiseren van kleine en grote infrastructuurwerken, dit betreft een 35-tal locaties binnen onze

scholengroep. 

Opstarten en onderhouden softwareprogramma (FMIS) betreffende gebouwen. 

Coachen & leidinggeven aan onderhoudspersoneel van de scholengroep.

 

Wat zijn je taken?: 

Verdere onderrichtingen in verband hiermee kan u bekomen bij mevr. Tania Van Poyer HR-manager scholengroep Rivierenland.  

 

Wat verwachten wij? 

 

Kennis 

Diploma master burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde 

burgerlijk of industrieel ingenieur bouwkunde

Start: 1/09/2015

http://www.go-jobs.be


•

Bij een diploma in het buitenland behaald, dient een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-

Vlaanderen) om deel te kunnen nemen aan de selectie. 

Rijbewijs B en beschikken over eigen wagen 

Bewijs van goed zedelijk gedrag-model 2

 

Vaardigheden 

Analytisch 

Conceptueel denken 

Plannen en organiseren 

Anticiperen 

Flexibel 

Klantgericht 

Communicatievaardig 

In teamverband kunnen werken

 

 

Studievereisten  

Master 

  

 

Wat bieden wij? 

 

Zeer afwisselende & dynamische functie 

Voltijds contract 

Interessante vakantieregeling 

Verloning master (weddeschaal 501) directeur met masterdiploma (weddeschaal 525) in verhouding met anciënniteit (cfr.

www.ond.vlaanderen.be/wedde/weddeschalen/overzicht 

 

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan nu!

 

kandidatuur en cv kan schriftelijk of via mail ingediend worden bij de heer Luc Van Gasse, algemeen directeur Scholengroep 6

Rivierenland, Lindestraat 123a te BORNEM

 

Contactgegevens 

Scholengroep Rivierenland (Klein-Brabant, Vaartland en Rupelstreek) (SGR6) 

 

Directeur: Luc Van Gasse 

Lindestraat 123 A  

2880 BORNEM 

 

Voor meer informatie over de selectieprocedure: 

 

Naam Telefoon E-mail Bijzonderheden



 

 

© 2015 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Emile Jacqmainlaan 20 - 1000 Brussel - tel. 02 790 92 00

  

 

Tania Van Poyer 03/897.98.28 tania.vanpoyer@rvl.be

Verdere onderrichtingen in

verband met de procedure kan

u op deze webpagina

raadplegen. Meer inlichtingen

kan u bekomen bij mevr. Tania

Van Poyer HR-manager

scholengroep Rivierenland.

m/v voor de klas - leerkrachten aan het woord Zoek meer GO!-jobs

http://mvvoordeklas.wordpress.com/
http://www.g-o.be/net_vacatures2/Beheer/VacaturesExtern/VacZoeken.aspx

