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Wij, Odisee, geloven in de kracht van mensen.
We beschouwen verschillen als een verrijking.
We vormen hoogopgeleide professionals.
Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en
ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal.
Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe
werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in
confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die
ruimte bieden om te experimenteren en te
vernieuwen.

Als expert binnen de facilitaire- en technische dienst
ondersteun je het diensthoofd facilitair en technisch beheer
in een aantal belangrijke facetten van het facility
management binnen Odisee.
Je fungeert als domeincoördinator binnen een bepaald
expertisedomein.
Verder werk je samen met de collega’s van andere diensten
in functie van verschillende projecten.

Taakinhoud
 Afhankelijk van je eerdere ervaring, breng je een
expertise mee in een bepaald domein van facility
management.
Bij voorkeur neem je de verantwoordelijkheid op voor de
toegangscontrole, camerabewaking, brand- en
inbraakbeveiliging voor alle campussen (Brussel, Dilbeek,
Aalst, Gent en Sint-Niklaas). Vanuit jouw expertise bepaal
je mee het beleid en ondersteun je de lokale campussen
in de uitvoering hiervan.
 Je bent verantwoordelijk voor het FMIS-pakket Planon en
zorgt voor de uitrol van nieuwe modules in samenspraak
met collega’s.
 Je volgt renovatieprojecten actief mee op.
 Je treedt op als contactpersoon bij de uitrol van
verschillende facilitaire en technische projecten.
 Je maakt analyses over de werking van de dienst en
ondersteunt in de opmaak van de begrotingen.
 Je volgt de werking van de studentenrestaurants mee op
in samenwerking met Stuvo+ (dienst
studentenvoorzieningen) en de cateraar.

Profiel
 Je beschikt over een relevant masterdiploma of
gelijkwaardig door ervaring.
 Je hebt kennis en/of ervaring met FMIS pakketten.
 Je hebt kennis van facilitair beheer en kan projectmatig
werken (timing, budget,…).
 Je beschikt over een sterk analytisch inzicht.
 Je bent stressbestendig en kan goed om met deadlines.
 Je beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden en bent een goede onderhandelaar.
 Vanuit een inhoudelijke expertise kan je opdrachten
zelfstandig uitvoeren.
 Je hebt een dynamisch karakter en bent een teamplayer.
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Ons aanbod
 Een boeiende, gevarieerde job vol interessante
contacten en mogelijkheden om je talenten en
competenties aan te scherpen.
 Verloning overeenkomstig graad A1 of A2
(weddeschaal 585, 586 of 587, afhankelijk van de
meegebrachte ervaring).
 Een contract van onbepaalde duur als bediende
(mogelijkheid tot overstap van bediende naar
statutair op termijn).
 Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het
onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke
anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie
in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding.
 Een voltijdse tewerkstelling van 38 uur per week op
campus Brussel, met verplaatsingen naar andere
campussen.
 Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
 Een zeer aantrekkelijke vakantieregeling

Kandidaatstelling
Geïnteresseerde kandidaten stellen zich
uiterlijk 28 februari 2019
kandidaat via werken bij odisee?

Selectieprocedure
Kandidaten worden gescreend op basis van CV en
motivatiebrief.
De kandidaten die op basis van deze screening het
meest aan het beschreven profiel beantwoorden,
worden uitgenodigd voor een interview.

Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kunt u via e-mail verkrijgen bij
Gertie De Pourcq, diensthoofd facilitair beheer en
technische diensten, gertie.depourcq@odisee.be.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de
personeelsdienst: tel. 02-210 13 16 of via e-mail
kristien.staes@odisee.be .

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen
tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd,
gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke
uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn
steeds op zoek naar collega's met ervaringen en
competenties die dit ondersteunen.
Odisee, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

