DE BUITELING ZOEKT JOU!
REAGEER SNEL OP ONS VACATUREBERICHT
Initiatief Buitenschoolse Opvang DE BUITELING zoekt 2 nieuwe stafmedewerkers.
Deeltijds: 80% (30,4u/week) | indiensttreding z.s.m. (januari) | onbepaalde duur | kaderfunctie | in het hart van Brussel

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA ALS
OPERATIONEEL- EN TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE?
Als operationeel‐ en technisch verantwoordelijke maak je
deel uit van onze staf en van ons operationeel team, de lo‐
gistiek‐ en technisch ondersteunende structuur van De Buite‐
ling vzw. Als staflid neem je wekelijks deel aan ons stafover‐
leg en heb je een duidelijke stem in het beleid van onze orga‐
nisatie.
Je bureau bevindt zich in onze hoofdzetel. Om deze functie
uit te oefenen ga je echter regelmatig langs op onze verschil‐
lende opvanglocaties om op de hoogte te blijven van de lo‐
gistieke noden van zowel de kindbegeleiders als de verant‐
woordelijken en van de staat van de infrastructuur ter
plaatse.
Takenpakket operationeel
 logistieke ondersteuning bieden aan al onze teams (ma‐
teriaalbeheer, orde en netheid)
 opstellen begroting operationeel (in samenwerking met
je collega operationeel verantwoordelijke)
 aankoop en verdeling van materiaal
 nauwgezette opvolging van facturen
 regelmatig overleg, zowel met directie als met locatie‐
verantwoordelijken (operationeel overleg)
 financieel overleg
 infrastructuurprojecten (inrichting lokalen, verhuis, …)
 aanvraag van subsidies
 jaarverslag operationeel team
Takenpakket technisch
 opvolgen en aansturen van ons klusteam
 veiligheid op locatie controleren en opvolgen:
 brandveiligheid
 risicoanalyses en werkpostfiches
 ergonomie
 uitvoeren en opvolgen preventieplan en jaaractieplan
in samenwerking met de preventieverantwoordelijke

Jouw eigenschappen
 je bent een praktisch en efficiënt ingesteld persoon
 je hebt technisch doorzicht en lost logistieke problemen
vlot op (of weet vlot de juiste persoon te contacteren)
 je bent chaosbestendig en kan structuur in de wanorde
scheppen met geduld en flexibiliteit
 je hebt liefst ervaring met het aansturen van een team
 je kan vlot praten en overleggen, ook met personen die
het Nederlands nog niet volledig machtig zijn
 je staat stil bij de impact van onze consumptiekeuzes op
het milieu en draagt duurzaamheid hoog in het vaandel
 je hebt goesting om mee te stappen in een organisatie die
bezig is met het kwalitatief opvangen van Brusselse ketjes
 je ziet diversiteit en de Brusselse context als een positieve
uitdaging
 je bent in het bezit van een BA of MA diploma
 je bent in het bezit van een rijbewijs B
Wij bieden
 een deeltijds (4/5) contract van onbepaalde duur in een
kaderfunctie
 loon volgens barema MV1 binnen paritair comité 331
 extralegaal verlof
 een gedeelde Cambiokaart voor werkverplaatsingen is ter
beschikking van het operationele team
Solliciteren
• reageer voor 4 januari 2019 met je CV en motivatiebrief
gericht aan Geert Meys – geert@debuiteling.be
• wij nodigen je zo snel mogelijk uit voor een gesprek in
onze hoofdzetel – Hopstraat 7, 1000 Brussel
 referentie: operationeel‐technisch 80%

