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VACATURE VOOR JOBSTUDENT IN HET ONDERHOUD –  ZOMERVAKANTIE  2021 

Komende zomervakantie zullen we onze onderhoudsploeg versterken met een aantal jobstudenten. 

De studenten zullen tewerkgesteld worden in de periode van:  

- maandag 28/06/2021 tem 09/07/2021 (eind juni/ begin juli) 

- donderdag 01/07/2021 t.e.m. vrijdag 9/07/2021 (of  7 weekwerkdagen in juli )  

- vrijdag 13/08/2021 t.e.m. dinsdag 31/08/2021 (of 13 weekwerkdagen in augustus)  

 

→ Het gaat om functies van 38 uur/week of 20 uur/week.  

→ Je mag ook een voorkeurperiode opgeven. 

→ Je kan ofwel geselecteerd worden voor 1 van de 3 periodes of voor een combinatie van periodes. 

 

We zoeken enthousiaste jongeren die onze scholengroep willen ondersteunen en ondertussen 

eenvoudige schoonmaaktechnieken willen aanleren. 

 

Wie kan zich inschrijven? 

- Je bent minimum 16 jaar bij aanvang van werkperiode 

- Je bent leerling, oud-leerling of zoon/dochter van een personeelslid op school. 

- Je bent enthousiast. 

 

Indien je hieraan voldoet, dan kan je je kandidatuur indienen voor een job tijdens de vakantie. 

 

Wat moet je weten over deze vakantiejob? 

- Je start tussen 7 uur en 7.30 uur volgens een vast uurrooster. 

- Je werkt 38 uur (of 20 uur) per week. 

- Je verplaatst je zelfstandig naar je werkplek en neemt een eigen lunchpakket mee. 

- Je kan ingezet worden bij een poetsploeg op een van de basisscholen van de Scholengroep 

Sint-Rembert en/of op de centrumcampus in Torhout.  

- Je werkt samen met 1 of meerdere poetsdames in een gebouw. 

- Er wordt 1 paar veiligheidsschoenen voorzien. Voor de rest kleed je je volgens de dresscode 

van de scholengroep. 

- Je krijgt van ons een antwoord in april/mei 2021 

 

Solliciteren voor deze vacatures kan via els.debou@sint-rembert.be, en dit voor zaterdag 6 maart 

2021. 

 

Het uurrooster en de werkplaats krijg je ten laatste  op vrijdag 25 juni voor de periode in huli en op 

donderdag 8 juli voor de periode in augustus. 
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