De Hoge Rielen is een domein voor jeugdgroepen, een heerlijke bestemming voor jong en oud.
Het team ‘Techniek en Schoonmaak’ zorgt voor de belangrijkste dienstverlening voor de
gasten op het domein. Het team levert allerhande materiaal, zorgt voor het onderhoud van
machines, gebouwen en omgeving en voert kleine herstellingen uit.
De Hoge Rielen werft aan op basis van competenties en wil echt gaan voor gelijke kansen en
diversiteit.
Voor de dienst ‘Techniek en Schoonmaak’ zijn we op zoek naar een

COÖRDINATOR ‘Techniek en Onderhoud’ (m/v/x)
38 uur per week, onbepaalde duur
Functieomschrijving
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor alle technieken op De Hoge Rielen.
Je coördineert het onderhoud van de technische installaties in de (70) gebouwen, het
onderhoud van het domein en de werking van de onderhoudsploegen ‘techniek’ en
‘schoonmaak’.
Je zorgt voor het aansturen, coachen en ondersteunen van een team met een 30-tal
medewerkers
Je werkt nauw samen met de andere diensten op de Hoge Rielen: onthaal, catering,
schoonmaak, educatieve dienst.
Je vormt samen met de andere coördinatoren en de directeur de staf van de Hoge
Rielen.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gastvriendelijk en gaat respectvol om met mens en natuur
Je neemt initiatief, kan zelfstandig handelen en werken naar een resultaat;
Je kan een team aansturen en enthousiasmeren, en hebt ervaring met motiverend
leidinggeven
Je hebt een passie voor techniek
Je bent bereid tot avond- en weekendwerk;
Je hebt bij voorkeur een diploma hoger onderwijs of je kan je alleszins voldoende
relevante beroepservaring aantonen.
Je kan een analyse maken: je kan signalen detecteren, analyseren en omzetten in
creatieve en effectieve beleids- of verbetervoorstellen;
Je staat open voor vernieuwing en maatschappelijke ontwikkelingen;
Je hebt een bijzondere aandacht voor veiligheid en preventie
Je kennis van, of ervaring met, jeugdwerk, jeugdbeleid, jeugdtoerisme,
verblijfstoerisme is een pluspunt

We bieden:
▪ Contract van onbepaalde duur
▪ CAO 302 Horeca, loon volgens barema ADJ – bruto maandloon bij
0 jaar anc.: € 3.096,44 / 10 jaar anc.: € 3.593,15€
▪ Fietsvergoeding (€ 0,24/km)
▪ Abonnement openbaar vervoer
▪ Elektrische bedrijfsfiets
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▪
▪
▪
▪

Maaltijdcheques
Ecocheques
Groepsverzekering en een tussenkomst in de hospitalisatieverzekering
Een uitdagende en toekomstgerichte werkomgeving.

Interesse of meer info vind je op www.dehogerielen.be
Solliciteren kan enkel via e-mail aan jobs@dehogerielen.be met vermelding “Coördinator
Techniek en Onderhoud”, gericht aan Bert Mellebeek.
De Hoge Rielen - Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee - 014/55 84 10
Je kandidatuur moet ten laatste op zondag 6 november 2022 in ons bezit zijn.
Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd achtereenvolgens:
• Voor een schriftelijke opdracht, vooraf in te dienen via e-mail
• Deel te nemen aan een selectiegesprek op maandag 21 november of dinsdag 22
november 2022 vanaf 16u.
• In een tweede ronde is er een assessment center voorzien.
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