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VACATURE

PROJECTLEIDER INFRASTRUCTUUR

Geloof jij ook dat we voor onze leerlingen en leerkrachten moeten bouwen aan de scholen van
morgen? Geloof jij ook dat zij een aangename werk- en leeromgeving verdienen en dat onze
gebouwen moeten helpen om kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden?
Laten we kennismaken!
We bouwen als scholengroep Sint-Rembert heel letterlijk aan de scholen van morgen. Momenteel zie
je in Lichtervelde, Wijnendale en Veldegem prachtige nieuwe scholen in opbouw. Ga maar eens
kijken, we zijn er trots op! Tegelijkertijd hebben we ook nog heel wat andere kleine en middelgrote
projecten. Allemaal dragen ze hun “steentje” bij aan een aangenaam schoolklimaat. Zie jij jezelf al
rondlopen op die werven? Variatie is gegarandeerd, en de voldoening evenzeer.
Ken je onze scholengroep nog niet? Neem dan zeker een kijkje op https://www.sint-rembert.be/nl.
Bouw je mee met ons?
We zijn op zoek naar een projectleider voor de integrale opvolging van meerdere kleine en
middelgrote renovatie- en bouwprojecten binnen de dienst infrastructuur. Je krijgt heel wat
autonomie en geen dag is dezelfde.
Jouw takenpakket:
-

Bepalen van het bouwprogramma van jouw projecten, identificeren van opportuniteiten en
uitdagingen;
Occasioneel opmaak van dossiers (plannen, bestek, meetstaat);
Desgevallend aansturen van studiebureaus en architecten;
Opvragen van offertes, prijzen vergelijken en aannemers toewijzen;
Voeren van communicatie met alle betrokken partijen van het bouwteam;
Opmaken van uitvoeringsplanning;
Coördinatie van de werken en toezicht op kwaliteit;
Je vertegenwoordigt de opdrachtgever en bent aanwezig op werfvergaderingen;
Communicatie met je ‘klanten‘ (= de school), aannemers, leveranciers en interne betrokken
diensten;
Planning, kwaliteit en veiligheid nauwlettend in het oog houden;
Nazicht van de vorderingsstaten en facturen;
Alle nodige administratie verzorgen voor het aanvragen en ontvangen van subsidie bij diverse
overheidsinstanties (vnl. AGIOn);
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-

Desgevallend aansturen van eigen techniekers.
…

Je staat er niet alleen voor en kan altijd terecht bij de manager infrastructuur die ook dagelijks met
bouwprojecten bezig is.
Jouw profiel:
- Je hebt een minstens bachelordiploma in een relevante richting (bouw, assistent-architect, ...)
of gelijkwaardig door min. 5 jaar relevante ervaring
- Je kan vlot werken met de courante office-toepassingen (Excel, Word, Powerpoint)
- Extra interessant is het als je kan werken met Autocad en/of Sketchup . Ook een getuigschrift
preventie-adviseur is een pluspunt.
Jouw talenten:
- Je bent resultaatgericht en je gaat graag om met cijfers
- Je bent ook goed in organiseren, beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en
houdt van nauwkeurig afgeleverd werk.
- Je bent een echte teamplayer en kan goed met mensen omgaan
- Je bent gedreven en gepassioneerd om mee te werken aan de verdere uitbouw van het
patrimonium van de scholengroep en de eigen dienst
- Je hebt een sterke analytische geest en je bent stressbestendig
Wij bieden:
- Een voltijds vast contract
- We zijn een aangename en dynamische werkomgeving binnen een social profit organisatie
die zich profileert als een schoolvoorbeeld.
- We beloven je een uitdagende werkinhoud met groeimogelijkheden. Er is ruimte voor
initiatief en verantwoordelijkheid in een vlakke structuur met korte communicatielijnen.
- Zoek je daarnaast ook balans werk-privé? We hebben een uitgebreide vakantieregeling:
verlof in de kerstvakantie, één week paasvakantie en tijdens de zomervakantie van 11 juli tot
en met 15 augustus. Occasioneel kan er tijdens een vakantie een beperkte beschikbaarheid
worden verwacht, in overleg met de collega’s.
In het kort:
Heb je zin om te bouwen aan de onderwijstoekomst van de jeugd? Kijk je uit naar oprecht zinvol
werk? Solliciteer dan nu! Stuur jouw CV en motivatiebrief naar lien.vandamme@sint-rembert.be.
De sollicitatieprocedure bestaat uit een evaluatie van het CV waarna een gesprek volgt. Daarnaast
kan gevraagd worden om deel te nemen aan een extern assessment.
Heb je nog vragen? Contacteer ons via lien.vandamme@sint-rembert.be!

