Medewerker Technische Dienst
PROKINO KINDEROPVANG ROTTERDAM
Wil jij ervoor zorgen dat onze kinderen en jongeren in een veilige en prettige omgeving opgevangen en
begeleid kunnen worden?
Heb je ervaring met gebouwenonderhoud en het uitvoeren van technische reparaties?
Heb je een MBO-opleiding richting installatietechniek (bijvoorbeeld werktuigbouw of elektrotechniek)?
Ben je in het bezit van NEN 3140? En heb je een VCA- of VP-certificaat of ben je bereid dat te halen?
Hou je van zelfstandig werken volgens veiligheidsvoorschriften en kun je zelf je werk inplannen?
Ben je in het bezit van rijbewijs B?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
In verband met uitbreiding van werkzaamheden op onze locaties in de regio Rotterdam, zijn wij op zoek naar een
enthousiaste, handige en flexibele medewerker voor onze technische dienst voor 28-32 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Je voert werkzaamheden uit in onze gebouwen (kinderopvang- en jeugdzorglocaties). Denk daarbij aan
onderhoud en reparatie, terrein onderhouden, beheer, coördinatie, verbouw- en nieuwbouwwerkzaamheden
Je zorgt ervoor dat de gebouwen, installaties, inventaris, speeltoestellen en speelgoed in goede staat
verkeren. Je verricht bovendien algemene onderhoudstaken
Je werkt intensief samen met je collega’s omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen
Je werkzaamheden worden (gezamenlijk) ingepland. Dit geeft veel vrijheid, maar vraagt ook goede indeling
van je tijd

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang en
zorg bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris in schaal 5 volgens de cao Kinderopvang (€ 1939 tot € 2588 per maand bij 36 uur per week)
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 Evert Horden of Wim de Ronde via: 010-4972727. Wil je reageren
op deze vacature? Dan ontvangen we graag vóór 28 februari en korte motivatiebrief en jouw CV via:
werken010zorg@prokino.nl. Je kunt je mail richten aan Evert Horden. Vermeld in de onderwerpregel ‘vacature
medewerker TD Rotterdam’.

We zien uit naar je reactie!

