
Vacature Technisch adviseur GO! Busleyden Atheneum – Campus Stassart 

 

Jouw taken 

Je coördineert en volgt materiële en pedagogische activiteiten inzake technische en 

beroepsgerichte vakken op. 

Je participeert aan het schoolbeleid. 

Je beheert de lokalen en materialen en hebt ook aandacht voor onderhoud, herstellingen en 

renovatie van de schoolinfrastructuur.  

Je bent verantwoordelijk voor de bestellingen van de leermiddelen en voedingswaren. Je kan 

werken binnen toegekende budgetten. 

Je legt contacten met de bedrijfswereld en sectorverenigingen om op de hoogte te blijven 

van de nieuwste evoluties.  

Je bent lid van werkgroepen en ondersteunt de organisatie van projecten. 

Je leidt en ondersteunt vakwerkgroepen (in samenspraak met de TAC). 

Je coördineert het bus- en leerlingenvervoer. 

 

Competenties 

Technische kennis  

Je bent technisch onderlegd en beheerst technische terminologie. Je beschikt over de 

vaardigheden om een schoolgebouw te beheren en het onderhoud ervan aan te sturen. Je 

kan het personeel sensibiliseren om spaarzamer om te gaan met energie en 

veiligheidsvoorschriften te laten naleven. 

Accuraat 

Je bent administratief erg sterk. Je respecteert deadlines bij het opstellen van dossiers. Je 

bent ordelijk, correct en bekijkt de zaken door een analytische bril. 

Besluitvaardigheid 

Je laat problemen niet aanslepen/ escaleren, kan knopen doorhakken en durft beslissingen 

te nemen. Je staat met je twee voeten op de grond. 

Flexibel 

De prioriteiten wijzigen meermaals per dag. Je hebt een hands-on-mentaliteit, blijft efficiënt 

werken onder wisselende omstandigheden en hebt voldoende veerkracht. We kunnen ook 

na de schooluren op je rekenen om infrastructuurwerken op te volgen, klassenraden bij te 

wonen, …  

Plannen & organiseren 
 
Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en 

middelen aangeven om deze op efficiënte wijze te bereiken. 



Voorwaarde 

Je beschikt over een vormingsattest TA/TAC, of bent bereid een opleiding te volgen. 

Diplomavereisten: Bachelor 

 

Indiensttreding 

1 september 2021 

 

Hoe kandideren 

Kandidatuur met cv en motivatie worden ten laatste op vrijdag 31 juli 2021 ingediend bij 

mevrouw Tanja Janssens, directeur, GO! Busleyden Atheneum – Campus Stassart, 

Wollemarkt 36, 2800 Mechelen, of via mail tanja.janssens@BAstassart.be. 

Voor meer info over de functiebeschrijving, vacature en de sollicitatieprocedure kan u tevens 

terecht bij mevrouw Tanja Janssens, zie bovenstaand mailadres. 

Een eerste selectie gebeurt op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten 

zullen vervolgens uitgenodigd worden voor een interview, waarbij de verdere 

selectieprocedure zal worden toegelicht. 
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