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6 mei 2021 

 
 

 Scholengemeenschap KBK zoekt  
 

Polyvalent medewerker technische dienst  
Voltijdse of deeltijdse opdracht met start vanaf 1 september 2021 

 
VZW KBK is een overkoepelende vzw voor 7 basisscholen* (8 vestigingen) in het centrum van 

Kortrijk 
 
 
 
 
 
Vacature  

• Je versterkt een equipe die de technische ondersteuning verzorgt van alle KBK-scholen . 

• Je staat eveneens in voor kleinere en grotere klussen en herstellingswerken. 

• Je voert het onderhoud uit in en rond de gebouwen ( elektriciteitswerk, sanitair, schrijn- en 

schilderwerk). 

• Je staat in voor de goede werking van verlichtingsinstallaties: armaturen, lampen, ballasten, 

noodverlichtingen. 

• Je kan stopcontacten, schakelaars vervangen en herstellen.  

• Je past zorgvuldig alle veiligheidsregels toe. 

• Je werkt in opdracht van de stafmedewerker infrastructuur.  

• Je signaleert problemen aan de plaatselijke directeur(s) en de stafmedewerker 

infrastructuur. 

 

 

Jouw profiel  

• Je beschikt minstens over een TSO diploma, bij voorkeur met specialiteit elektriciteit of 

elektromechanica of gelijkgesteld door ervaring.  

• Je beschikt over een ruime technische kennis op meerdere vakgebieden. 

• Je bent praktisch en creatief ingesteld en gaat goed georganiseerd te werk.  

• Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken met passie voor kwaliteit en veiligheid.  

• Je kan problemen onderkennen en oplossen.  

• Je geeft blijk van zowel flexibiliteit, zorgzaamheid als zin voor zelfstandigheid.  

• Je bent leergierig en bereid om te leren van collega’s of via opleidingen.  

• Je bent respectvol, eerlijk en stijlvol in de omgang met personeel, leerlingen en ouders.  

• Je bent positief gemotiveerd. 

 

Voorwaarden  

• Beschikt over eigen wagen, minimum rijbewijs B 
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• Bewijs van goed gedrag en zeden voor onderwijs 
 
 
Ons aanbod 

• Een gevarieerde en polyvalente functie 

• Een contract van onbepaalde duur  

• Aangename werkomgeving 

• Arbeidersstatuut (paritair comité 152.10) 

• Vervoerskosten 

• Marktconform salaris- loononderhandeling mogelijk 
 
 
Interesse? Stuur of mail  je CV en motivatiebrief met als onderwerp “vacature polyvalent 
medewerker” zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 19 juni  2021 naar: 
 
VZW KBK 
Rik Bossuyt 
Oudenaardsesteenweg 204A  
8500 Kortrijk  
Rik.bossuyt@kbkscholen.be 
 
 
 
Meer informatie over deze functie kan je verkrijgen bij de stafmedewerker Evie Naessens, 
evie.naessens@kbkscholen.be of GSM 0483 67 80 14. 
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