Stichting SchOOL zoekt een:

Coördinator/Beleidsmedewerker huisvesting en facilitair (1,0 fte)
Een uitdagende functie voor iemand die ervaring heeft met het (facilitair) beheren,
onderhouden en ontwikkelen van (school)gebouwen en/of maatschappelijk vastgoed,
voorlopig gewaardeerd in schaal 9/10 CAO PO (max € 3.864 bruto per maand).
Ben jij: Klantgericht, communicatief vaardig en ontzorgend? Actief en op enthousiaste manier
zoekend naar een goede samenwerking met de scholen en collega’s op het bestuursbureau? Vaardig
in het voeren van overleg en onderhandelen met aannemers, leveranciers, gemeente etc? Vaardig in
het beoordelen van financiële en technische consequenties van onderwijskundige keuzes op het
gebied van huisvesting? Een pragmaticus die zelf operationele werkzaamheden uit kan voeren met
veel eigen verantwoordelijkheid als onderdeel van een relatief klein bestuursbureau?
Heb jij: Kennis en ervaring op huisvestings- en of facilitair gebied, bij voorkeur in het onderwijs? Een
professionele, integere houding? Een projectmatige manier van werken? Kennis van relevante wet- en
regelgeving op het gebied van huisvesting en inrichting (waaronder ict hardware en ict-infrastructuur),
beheer en onderhoud van (schoolgebouwen), arbo, milieu en veiligheid en aanbestedingen?
Wil jij: Kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen in een innovatieve huisvestingsomgeving die
aansluit op de voor de school geldende onderwijskundige uitgangspunten, passend binnen de
technische, wetgevende en financiële kaders die onze scholen hebben? Bestuur en directeuren
adviseren over onderhoud, beheer en inrichting van de scholen? De uitvoering hiervan coördineren?
Bijdragen aan de privacy van onze leerlingen en medewerkers als functionaris gegevensbescherming?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Functie eisen: HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur een afgeronde opleiding vastgoed of facilitair
management
Wie zijn wij: Wij zijn Stichting SchOOL (Scholengroep voor Openbaar Onderwijs in Lelystad, verder
te noemen: SchOOL) met 18 basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en één school voor
(voortgezet) speciaal onderwijs. De scholen zijn zo georganiseerd en ingericht, dat het onderwijs
aansluit bij de behoeften en wensen van de kinderen en de ouders uit de directe omgeving van de
school. Met deze 20 scholen verspreid over Lelystad is er voor elk kind altijd een school in de buurt
waar het kan rekenen op goed onderwijs. De missie van SchOOL is: ‘Samen SchOOL zijn’. SchOOL
biedt leerlingen optimale startkansen voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen kunnen hun
talenten optimaal ontplooien en zich toerusten met vaardigheden die de 21ste eeuw van ze vraagt.
Daarom ontwikkelt iedere school zich tot een leergemeenschap waar medewerkers samen met ouders
en samenwerkingspartners zorgen voor doorgaande leer- en ontwikkelingslijnen, binnen- en
buitenschoolse arrangementen en kind nabije, passende zorg.
Informatie: Voor meer informatie over de vacature, kan er contact worden opgenomen met Chantal
Bos, telefoonnummer 0320 – 767703 of chantal.bos@stichtingschool.nl.
Pas jij in dit profiel stuur dan je motivatiebrief en Curriculum Vitae naar eenbaan@stichtingschool.nl

