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Medewerker Technische dienst
PROKINO KINDEROPVANG REGIO ZEELAND









Hou je van uitdaging en afwisseling in je werk?
Heb je ervaring met gebouwonderhoud en het uitvoeren van technische reparaties?
Kunnen jouw collega’s op je rekenen als er snel iets gerepareerd moet worden?
Ben je klantvriendelijk, accuraat en flexibel?
Heb je een MBO-opleiding installatietechniek, werktuigbouw of elektrotechniek?
Kun je de NEN 3140 wel dromen en ben je in bezit van VCA- en VP-certificaat of bereid deze te halen?
En ben je in het bezit van rijbewijs B?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor de regio Zeeland zijn wij op zoek naar een enthousiaste, handige en flexibele collega voor de technische dienst.
Het betreft een functie voor 16 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•

Je verricht technische en (werktuig)bouwkundige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
Je zorgt ervoor dat onze locaties, installaties, inventaris, speeltoestellen en speelgoed in goede
staat verkeren
Je verricht algemene onderhoudswerkzaamheden in de tuinen

Wat bieden we jou?

Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:
• Een flexibele baan in de regio Zeeland waar je samen met je collega verantwoordelijk bent voor het
onderhoud van het Schippersinternaat en de diverse locaties van de kinderopvang
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris in schaal 5 volgens de cao Kinderopvang
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en
de ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna
170 locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Gerlinde Hamelink op 06-83 990 984. Appen mag natuurlijk ook!
Spreekt de functie je aan? Stuur dan vóór 28 februari een korte motivatie en cv naar juultje@prokino.nl met
als onderwerp: Medewerker TD Prokino Zeeland.

We zien uit naar je reactie!
Frank:
“Mijn collega vertelt net dat ze zo blij is dat ik
de speeltoestellen heb gerepareerd zodat de
kinderen weer veilig kunnen spelen. Na zo’n
bericht fiets ik blij naar huis!”

