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Vacature 
TECHNISCH ADVISEUR (m/v) voor de Technische Dienst van KOGEKA 
 
 
De scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee (KOGEKA) richt basisonderwijs en 
secundair onderwijs in op meerdere vestigingsplaatsen in Geel en Kasterlee. 
 
 
Functiebeschrijving 
 
Als teamlid van de Technische Dienst van de scholengemeenschap sta je mee in voor de coördinatie 
van het algemeen onderhoud (schoonmaak) en het technisch onderhoud van de gebouwen en 
terreinen. 
Ook ben je nauw betrokken bij de bouw- en renovatieprojecten van de scholengemeenschap. 
 
 
Functieprofiel 
 
Je bent technisch sterk onderlegd met een brede actieve interesse in alle mogelijke aspecten van 
technisch onderhoud van gebouwen en terreinen. 
 
Je kunt onderhoudsproblemen tijdig vaststellen/voorzien en goed inschatten en hiervoor de nodige 
oplossingen uitwerken en coördineren. 
 
Je bent sterk in agendaplanning en in timemanagement omdat het werkveld over meerdere 
campussen verspreid ligt. 
 
Je bent in staat om het overzicht en de controle te bewaren over meerdere werkzaamheden en 
projecten tegelijkertijd. 
 
Je bent contactvaardig en bezit de nodige sociale competenties om in overleg te gaan met 
onderhoudspersoneel, leerkrachten, administratief personeel, preventie-adviseurs en directies, alsook 
met externe firma’s. 
 
Je bezit de nodige leidinggevende competenties om het onderhoudsteam aan te sturen. 
 
Je hebt een goede kennis van algemeen computergebruik en je hebt basiskennis van AutoCAD of 
bent bereid deze te verwerven. 
 
Je bent in het bezit van een diploma professionele bachelor of van een diploma TSO in een 
technische richting en bij voorkeur in het bezit van het getuigschrift pedagogische bekwaamheid. 
 
Je bent in het bezit van eigen vervoer in functie van werkverplaatsingen tussen de verschillende 
schoolsites (Geel en Kasterlee). 
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Ons aanbod 
 
Voltijdse indiensttreding in tijdelijk statuut van 01 september 2022 tot 30 juni 2023 in het organiek 
ambt van technisch adviseur in het onderwijs, mogelijk nadien verlengd. 
 
 
Uw kandidaatstelling 
 
We verwachten uiterlijk op vrijdag 24 juni 2022 uw kandidaatstelling per e-mail 
(geert.hendrickx@kogeka.be) ter attentie van Geert Hendrickx, technisch directeur. 
 
De sollicitatiegesprekken worden ingepland in de week van maandag 27 juni 2022. 
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