VACATURE BOUWBEGELEID(ST)ER
28u/week (M/V/X) – contract voor onbepaalde duur
Voor meer informatie mail je naar bouwbegeleider@wgckapellenberg.be
(omwille van de vakantieperiode zullen we jou contacteren indien je jouw vraag liever telefonisch stelt)
We zoeken een bouwbegeleider die…
-

drie Gentse Wijkgezondheidscentra (WGC Rabot, WGC Malpertuus en WGC Kapellenberg)
ondersteunt in functie van het realiseren van hun respectievelijke bouwprojecten,
in nauwe samenwerking met de coördinator van het desbetreffende WGC, het bouwproject
planmatig voorbereidt en mee opvolgt,
deelneemt aan de werkgroep ‘bouw’ van het WGC,
aanbestedingsdossiers voorbereidt en opvolgt,
aannemers en leveranciers contacteert,
de werf, uitvoeringstermijnen en facturatie opvolgt
mbt de ICT, een schakel is tussen het team en de netwerkbeheerder of softwareleverancier.

Je bent een geschikte kandidaat voor deze job…
-

als je beschikt over goed analytisch vermogen
als je planmatig kan werken
als je zelfstandig kan werken en het eigen werk kan organiseren in functie van de prioriteiten, de
procedures en de situaties in de 3 WGCa,
als je nauwkeurig
als je nauwkeurig, precies en zorgvuldig werkt en het werk controleert,
als je initiatief neemt, actie onderneemt vooraleer de situatie dit vereist en je spontaan
voorstellen doet ter verbetering,
als je stressbestendig bent,
als je kennis en ervaring hebt in bouwprojecten
als je een bouwtechnische achtergrond hebt
als je ervaring hebt in het aanbesteden en gunnen (dit is een pluspunt)
als je affiniteit hebt met IT, een goede kennis hebt van Windows en Office en je bereid bent om je
in te werken in medische software (oa. Pricare, e-Health, …)

We bieden jou…
-

een contract van onbepaalde duur van 28u/week
een verloning op basis van IFIC-Functieklasse 14 binnen PC 330 (relevante anciënniteit wordt
overgenomen).
een attractiviteitspremie, een eindejaarspremie en maaltijdcheques (8€/dag)
tussenkomst in woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen

Sollicitatieprocedure
1. Een gemotiveerd schrijven en jouw CV wordt verstuurd naar
bouwbegeleider@wgckapellenberg.be uiterlijk tegen maandagochtend 13 augustus 2018 om
09:00
2. Indien u geselecteerd bent, volgt een gesprek.

