[Typ hier]

Medewerker Technische Dienst
PROKINO KINDEROPVANG NIJKERK / HOEVELAKEN
Houd jij van uitdaging en afwisseling in je werk en werk jij graag op diverse locaties?
Kun je verantwoord (ver)bouwen en vind je het leuk om (ook technisch) onderhoud uit te voeren?
Heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan, ben je klantvriendelijk, accuraat en flexibel?
Wil je met jouw taken en verantwoordelijkheden een bijdrage leveren aan een veilige leef- en speelomgeving
voor kinderen van 0-13 jaar?
Heb jij een mbo diploma installatietechniek en beschik je over uitgebreide technische kennis en relevante
werkervaring?
Misschien bezit je zelfs de certificaten NEN-3140, BMI en VCA en heb je kennis van veiligheidsvoorschriften?
Werk je graag zelfstandig en ben je in het bezit van je rijbewijs B?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
In verband met het vertrek van onze collega zijn wij dringend op zoek naar een zelfstandig werkende en enthousiaste
medewerker technische dienst voor 24 uur per week voor het beheer, onderhoud en de reparatie van/aan onze
gebouwen en terreinen.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Onderhoud en reparatie
Terrein onderhouden
Beheer van gebouwen en installaties
Kleinschalige verbouw- en nieuwbouwwerkzaamheden.

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 werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris volgens de cao Kinderopvang
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Veel verantwoordelijkheid.
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: Dunja Oosterwijk op 06 – 333 20225. Spreekt de functie je aan? Stuur
dan voor 15 september a.s. een korte motivatie en cv naar harderwijkermelo@prokino.nl met als onderwerp:
Medewerker Technische Dienst.

We zien uit naar je reactie!
Frank:
“Mijn collega vertelde net dat ze zo blij is dat
ik alle klussen weer gedaan heb. Na zo’n
bericht fiets ik blij naar huis!”

