
Stichting Prodas en QliQ Primair Onderwijs zoeken voor beide besturen

samen een beleidsadviseur huisvesting voor 32-40 uur per week.

BELEIDSADVISEUR HUISVESTING
(PRIMAIR ONDERWIJS)
 

Gezamenlijk verzorgen de besturen met ruim 900 professionals het onderwijs voor zo’n 8300
leerlingen. Stichting Prodas heeft 24 basisscholen, waaronder één school voor speciaal
basisonderwijs. QliQ Primair Onderwijs heeft 12 basisscholen waaronder 1 school voor speciaal
basisonderwijs. Voor beide besturen geldt dat er ook kindcentra in de gebouwen gehuisvest
kunnen zijn.
 
We zoeken een adviseur die begrijpt dat een school meer is dan een gebouw alleen, maar een plek
waar leerlingen, medewerkers, ouders en samenwerkingspartners zich veilig en prettig moeten
voelen. En een gebouw dat ondersteunend moet zijn aan het onderwijs en aan de ontwikkeling van
het kind.

 

W a t  g a  j e  d o e n ?  

Je adviseert het bestuur over huisvestingsonderwerpen, inclusief de financiële component en

het beheer van budgetten;

Je adviseert de schooldirecteuren over huisvestingsvraagstukken;

Je ondersteunt de bestuurder en directeuren bij overleg met externe instanties;

Je stelt jaarlijks, op basis van het meerjaren onderhoudsplan, een onderhoudsplan  op (met

betrekking tot onderhoud en vervanging van gebouwen en inventaris) en draagt zorg voor de

uitvoering daarvan; van offerte traject tot eindcontrole.

Je adviseert over de aanpassing van het meerjaren onderhoudsplan en formuleert voorstellen; 

Je beoordeeld de technische staat van het gebouw in relatie tot het MJOP en actualiseert het

MJOP zo nodig; 

Je analyseert en beoordeelt door directeuren ingediende vernieuwings- of

vervangingsaanvragen;

Je draagt zorg voor de planning, voortgang en kwaliteit van onderhouds- en

huisvestingsprojecten;

Je ziet toe op het naleven van regelgeving voor de beveiliging van (de gebruikers van) gebouwen

en terreinen;

Je voert overleg met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en gebruikers van gebouwen en

terreinen over te leveren goederen of diensten en maakt afspraken over prijzen en

leveringsvoorwaarden.

 

http://www.prodas.nl/


Is jouw interesse gewekt en heb je zin om deze uitdaging aan te gaan? Stuur dan je CV en

motivatiebrief naar sollicitaties@prodas.nl. Je kunt tot 14 februari reageren. Voor vragen

neem je contact op met Jacqueline Ketelaar (Stichting Prodas) of Ingeborg Schrama (QliQ

primair).

I n t e r e s s e ?  

W i e  z o e k e n  w i j ?

Iemand met affiniteit met het onderwijs;

Iemand die behoeften van scholen gemakkelijk vertaalt naar een functionele omgeving;

Iemand die oplossingsgericht werkt;

Iemand die communicatief vaardig is;

Een goede onderhandelaar;

Een transparante en betrouwbare collega;

Een professional op HBO niveau met relevante werkervaring.

 

W a t  b i e d e n  w i j ?

Een afwisselende rol met veel zelfstandigheid;

Korte lijnen met professionele en betrokken collega’s;

Een benoeming voor 32-40 uur per week;

Een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, van maximaal € 4.621,- per maand (schaal

11 CAO PO);

Een eindejaarsuitkering van 6,3%;

Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
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