Internaat Zuid
Klein Seminarie
Vrije Centrumschool
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Praktijkcentrum Land- en tuinbouw

VACATURE voor LOGISTIEK MEDEWERKER
Campus Zuid Roeselare

Campus Zuid Roeselare is een open en groen domein, gelegen in het hart van de stad: Zuidstraat
27. De campus is een groene ruimte van 8,3 hectaren met allerlei faciliteiten voor 5 entiteiten die
lager, secundair en volwassenenonderwijs aanbieden: VABI, PCLT, KSR en VCSR. Het internaat
biedt plaats aan 180 internen, jongens en meisjes (Internaat Zuid). Ca. 1800 leerlingen en 250
personeelsleden vinden hier hun school- en werkplek.
Campus Zuid Roeselare onderschrijft de missie en visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
en van de scholengroepen Arkorum en Sint-Michiel.

Wij zoeken
• voor onmiddellijke indiensttreding vanaf september 2021;
• een kandidaat (m/v/x) die houder is van een diploma bachelor of master;
• het bezitten van een pedagogisch diploma (of de bereidheid dit te halen) is een meerwaarde;
• die fungeert als voltijds logistiek medewerker voor wat betreft Campus Zuid Roeselare.

We verwachten
• Je hebt basiskennis van technische aspecten van het werk en je beschikt over de nodige ITvaardigheden.
• Je bent communicatievaardig en je kan tactvol met mensen omgaan.
• Je werkt nauwgezet en planmatig, zelfstandig en resultaatgericht.
• Je bent bereid je arbeidstijd in overleg te organiseren.
• Je bent flexibel, stressbestendig en collegiaal.
• Je hebt een blanco strafblad en bewijs van goed zedelijk gedrag-model 2.
• Je bent loyaal aan de inspiratie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen waarvan Klein Seminarie,
VABI en VCSR deel uitmaken.
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Aanbod
• Je werkt onder de vleugels van het economaat en legt in die zin ook verantwoording af t.a.v. de
beheerder van het economaat.
• We bieden je een gevarieerd takenpakket met verantwoordelijkheid in een innoverende en
duurzame werksituatie. Het takenpakket kan in de toekomst aangepast worden volgens nieuwe
noden.
• Er worden mogelijkheden tot opleiding en vorming voorzien.
• De bezoldiging gebeurt op basis van de wettelijke barema’s.

Functieomschrijving (indicatief)
• Je staat in samenspraak met de beheerder van het economaat in voor het aansturen van het
onderhouds- en keukenpersoneel.
• Je coördineert de organisatie van de keuken en het onderhoud van het gebouwenpark.
• Je verzorgt de logistieke ondersteuning bij evenementen en activiteiten van de scholen op de
campus.

Interesse voor deze functie?
Je dient je schriftelijk (via postzending of elektronische post) kandidaat te stellen ten laatste op
maandag 21 juni 2021 om 12.00 uur met sollicitatiebrief en volledig curriculum vitae.
Campus Zuid Roeselare
t.a.v. Pedro Nolf
beheerder economaat
Campus Zuid
Zuidstraat 27, 8800
Roeselare
pedro.nolf@sint-michiel.be
De kandidaatstelling wordt met volledige discretie behandeld.
De weerhouden kandidaten worden in de loop van de week van 21 juni uitgenodigd voor een gesprek.
Voor meer informatie over deze functie en de arbeidsvoorwaarden kunt u telefonisch contact
opnemen met Pedro Nolf op 0479/702859.

