kaderfunctie / contract van onbepaalde duur / 80% (30,4u/week) / indiensttreding 21/09/2020 / in het hart van Brussel
Als verantwoordelijke infrastructuur & preventie maak je deel uit van onze staf en van ons operationeel team, de logistiek- en
technisch ondersteunende structuur van De Buiteling vzw. Als staflid neem je wekelijks deel aan ons stafoverleg en heb je een duidelijke stem in het beleid van onze organisatie. Je bureau bevindt zich in onze hoofdzetel, Hopstraat 7 te 1000 Brussel. Om deze functie
uit te oefenen ben je echter regelmatig op onze verschillende opvanglocaties in centrum Brussel en Sint-Joost-ten-Node.
SPECIFIEK TAKENPAKKET:












veiligheid op onze locaties controleren en opvolgen: brandveiligheid, risicoanalyses en werkpostfiches, ergonomie
opstellen en opvolgen crisisprocedures
uitvoeren en opvolgen preventieplan en jaaractieplan
(samen met collega-preventieadviseur)
opvolging kwaliteitshandboek
overleg met directie en locatieverantwoordelijken
sleutelbeheer
intern aanspreekpunt IT, contact externe IT ondersteuners
opvolgen verzekeringen
nauwgezet opvolgen facturen
opmaken VIK’s en indienststellingsverslagen bij aankoop
nieuw materiaal
opvolging GDPR






je ziet diversiteit en de Brusselse context als een positieve uitdaging
je bent in het bezit van een BA of MA diploma
of gelijkgesteld door ervaring
je bent in het bezit van een rijbewijs B
getuigschrift preventieadviseur niv. 3 is een pluspunt

WIJ BIEDEN:






een gevarieerde job in een divers team
loon volgens barema MV1 van PC331 en extralegaal
verlof
bediendecontract van onbepaalde duur (80%)
je werkt gemiddeld 30,4u per week
(variabel uurrooster)
korting op de opvang van je eigen kinderen

SAMEN MET COLLEGA OPERATIONEEL:

SOLLICITEREN:









opmaken en opvolgen begroting
opmaken van het jaarverslag (deel operationeel team)
aanpakken van specifieke infrastructuurprojecten (inrichting lokalen, verhuis,…)
regelmatig financieel overleg

JOUW EIGENSCHAPPEN:








je bent een praktisch en efficiënt ingesteld persoon
je hebt technisch doorzicht
je bent chaosbestendig en kan structuur in de wanorde
scheppen met geduld en flexibiliteit
je hebt liefst ervaring met het aansturen van een team
je spreek vlot Nederlands en Frans
je staat stil bij de impact van onze consumptiekeuzes op
het milieu en draagt duurzaamheid hoog in het vaandel
je hebt goesting om mee te stappen in een organisatie
die Brusselse ketjes een kwaliteitsvolle vrije tijd biedt




reageer zo snel mogelijk
met je CV en motivatiebrief
sollicitatiegesprek zo snel mogelijk
indiensttreding 21/09/2020

CONTACT:
De Buiteling vzw
Hopstraat 7
1000 Brussel
TEL: 02/223 48 22 (Geert Meys)
MAIL: geert@debuiteling.be
Referentie: INF PREV 80%
Meer info over onze werking vind je
op onze website: www.debuiteling.be

