OCMW Gent is er voor iedereen die advies of hulp wenst over budget, wonen, opleiding,
werken, administratie, opvoeden en ouder worden. Hiervoor staan meer dan 2000
medewerkers in. Werken kan er in het hart van de stad of in de groene stadsrand.

OCMW Gent werft aan in contractueel verband met aanleg van een wervingsreserve met
pools voor een voltijdse betrekking in volgende functie (m/v/x):

Facilitair consulent (niveau B)
Jouw taken
Het OCMW Gent is een open, betrokken, creatieve, en doelgerichte organisatie. Binnen dit
waardenkader sta jij onder meer in voor volgende taken:






je staat in voor het beheer, opzetten, organiseren en optimaliseren van facilitaire
processen. Je optimaliseert deze processen zodat deze het zorgproces maximaal
ondersteunen en zo weinig mogelijk de directe bewonerstijd beïnvloeden;
je bent verantwoordelijk voor de aankoop, beheer en opvolging van facilitaire
producten en diensten. Je treedt op als eerste aanspreekpunt voor alle logistieke en
facilitaire ondersteuning;
je maakt jouw de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) eigen;
je staat in voor het onthaal en bijscholing van de medewerkers betreffende
onderhoud en logistieke processen;
je bent aanspreekpunt voor initiatieven in de ruime lokale gemeenschap en
coördineert de activiteiten die georganiseerd worden in het woonzorgcentrum.

Jouw profiel







je beschikt over een bachelordiploma zorgtechnologie of een bachelordiploma in de
richting van logistiek of facilitair management of gelijkwaardig OF je beschikt over
minstens 2 jaar relevante professionele werkervaring binnen logistiek of facilitair
management;
je bent sterk analytisch ingesteld en kan gemakkelijk het overzicht bewaren;
je bent oplossingsgericht en streeft naar efficiëntie;
je bent sociaal ingesteld en onderhandelen schrikt je niet af;
je bent stressbestendig.

Wat biedt OCMW Gent?


Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een aantrekkelijk salaris (bruto maandwedde tussen 2 412 euro (0 jaar
anciënniteit) en 4 065 euro (23 jaar anciënniteit)), aangevuld met interessante voordelen
(o.a. maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling van het openbaar
vervoer of fietsvergoeding, eindejaarspremie).



Plaats voor ambitie
Een job om jouw talenten en ambities waar te maken



Opleidingskansen
De kans tot verdere ontwikkeling, dankzij ruime vormingsmogelijkheden en
overlegmomenten.



Werk en leven in evenwicht
Een aantrekkelijke verlofregeling



Contract
Wij bieden je een voltijds contract aan van onbepaalde duur en leggen een werfreserve
aan voor toekomstige vacatures

Mogelijke tewerkstellingsplaatsen
Je wordt tewerkgesteld binnen Woonzorgcentrum Zuiderlicht, Zuidbroek 8 te Mariakerke.
Word je onze collega?
Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 14 mei 2018.
OCMW Gent aanvaardt enkel online sollicitaties via http://jobs.ocmwgent.be.
Voeg bij je sollicitatie ook steeds een kopie van het diploma en een recent curriculum vitae.
Deze bijlagen moeten ons eveneens voor de uiterste inschrijvingsdatum bereiken.
Bij vragen kan je steeds terecht bij OCMW Gent, dienst HR – Selectie
Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent. Tel.: 09/266.95.12, Mail: dienst.selectie@ocmw.gent
Bij OCMW Gent staan we open voor diversiteit zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur,
leeftijd, seksuele voorkeur of arbeidsbeperking.

