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Vacature voltijds technisch directeur – m/v  
 
 
Met ingang van 1 september 2021 zoekt vzw Katholiek Onderwijs Dijle Demer (vzw KODiD) een voltijds 

technisch directeur voor de verdere uitbouw van haar infrastructurele, materiële en technische 

diensten. 

Vzw KODiD omvat 17 onderwijsinstellingen (regio Boortmeerbeek, Haacht, Rotselaar, Tremelo, 

Holsbeek en Wilsele): 14 scholen basisonderwijs, waaronder een school voor buitengewoon onder-

wijs, 2 secundaire scholen en een internaat. 

De technisch directeur maakt samen met de algemeen directeur, de financieel directeur, de coör-

dinerend pedagogisch directeur basisonderwijs en de pedagogisch directeur secundair onderwijs met 

mandaat deel uit van het Directiecomité. Voor de uitvoering van haar taken kan dit Directiecomité 

rekenen op de ondersteuning van de cel boekhouding, de cel personeelsadministratie en de cel 

preventie & veiligheid. 

Als technisch directeur kom je terecht in een organisatie die het welzijn van haar medewerkers con-

stant stimuleert via uitgebreide leerkansen, het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid en 

door te werken met vertrouwen in elkaar. Dit alles gebeurt in een stimulerende werksfeer en in een 

professionele omgeving. 

 

1.   De kandidaten dienen te voldoen aan volgende basisvoorwaarden: 

 

 Je hebt een bachelor- of masterdiploma, liefst in een (bouw)technische richting. Daar-

naast heb je ervaring met planningsprocessen. 

 Je hebt bij voorkeur ook een pedagogisch diploma of bent bereid dit te behalen. 

 Je hebt bij voorkeur ervaring in een gelijkaardige functie, liefst in een onderwijsomgeving. 

 Je onderschrijft de ‘missie en visie’ van vzw KODiD en de ‘engagementsverklaring van het 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen’. 

 

2. Profiel 

 

 Naast uitmuntende ‘people skills’ heb je sterke analytische vaardigheden. Deze zet je in 

om goede resultaten te behalen en verbeteringen te realiseren. 

 Je bent dynamisch, goed georganiseerd en haalt het maximale uit jezelf. 

 Je kan zowel mondeling als schriftelijk vlot communiceren en dit met de verschillende 

interne en externe partijen. 
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 Je beschikt over een bezielend organisatietalent.  

 Je hebt oog voor goede overlegstructuren en samenwerkingsverbanden en kan vlot 

samenwerken met het Bestuursorgaan, de algemeen directeur, de leden van het Direc-

tiecomité, de pedagogische directeurs en de internaatbeheerder. 

 Je bent punctueel met documenten, dossiers en de uitwerking van projecten. 

 Je bent stressbestendig. 

 Je bent ICT-minded. 

 Je bent flexibel en (ruim) beschikbaar (ook na de schooluren) en je hebt oog voor time-

management. 

 Je bent bereid om je regelmatig na te scholen met als doel, enerzijds het bewaren van je 

brede, algemene kennis en om bij te blijven met de ontwikkelingen op je vakgebied en 

anderzijds om de invulling van de eigen opdracht te verbeteren/optimaliseren. 

 

3. Taakomschrijving  

 

De technisch directeur maakt deel uit van het directiecomité en is o.l.v. de algemeen direc-

teur verantwoordelijk voor: 

 

a. Infrastructuur, patrimonium en materieel beleid 

 Als coördinator en verantwoordelijke infrastructuur en materieel beleid sta je in 

voor het ondersteunen, adviseren en sturen van het beleid bij de realisatie van 

alle projecten betreffende de infrastructuur en het materieel beleid van de vzw 

(nieuwbouw, renovatie, aankopen, …). 

 Je rapporteert bij het schoolbestuur en de algemeen directeur over het beheer 

van de infrastructuur, inclusief meerjarenplanning, en formuleert voorstellen tot 

verbetering van het beheer van de infrastructuur. 

 Je bent verantwoordelijk voor de renovatie, het beheer en  de vernieuwing van 

het patrimonium van de vzw (gebouwen en uitrusting). 

 Je staat in voor het opbouwen en uitdragen van je expertise naar heel de orga-

nisatie en ontwikkelt een beleidsvisie op korte en lange termijn. 

 Je verdiept je in de werking van AGION (agentschap voor infrastructuur in het 

onderwijs). 

 Je bent vertrouwd met de wetgeving i.v.m. overheidsopdrachten, raam-

contracten, … 

 Als verantwoordelijke voor de infrastructuurwerken en het materieel beleid van 

de vzw en in overleg met de algemeen directeur en de pedagogisch 

directeur/internaatbeheerder zal je: 

 Infrastructurele en materiële prioriteiten opstellen (meerjarenplanning 

met financiële consequenties voor de organisatie); 

 de investeringswerken en vernieuwingen aan de schoolinfrastructuren 

opvolgen, al dan niet in het kader van capaciteitsuitbreiding; 

 initiatief nemen voor de opstart van alle infrastructuurwerken; 

 overleg plegen met o.a. architect, studiebureau technieken, DIKO, AGION, 

onroerend erfgoed, … 
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 werfvergaderingen bijwonen en afspraken met aannemers maken; 

 stedenbouwkundige bouwaanvragen indienen; 

 financieringen regelen i.s.m. de financieel directeur. 

 Je verzorgt de praktische opvolging (i.s.m. de coördinerende preventieadviseur) 

van de onderhoudscontracten (verwarming, verluchting, verlichting, technische 

installaties, groenonderhoud, …). 

 In samenwerking met de ICT-coördinatoren streef je naar een optimalisatie van de 

ICT-infrastructuur. 

 

b. Technische dienst 
 

 Je bouwt op korte termijn de technische dienst op centraal niveau uit. 

 Als Hoofd Technische Dienst heb je de leiding over het technisch personeel 

(klusjesmannen en poetspersoneel) en ben je verantwoordelijk voor de goede 

werking van de dienst. Tevens zorg je voor de aansturing, de planning en opvol-

ging van het technisch personeel. 

 Je draagt zorg voor een kwaliteitsvolle en efficiënte uitvoering van de technische 

werkzaamheden (herstellingen, groendienst, onderhoud) en werkt constant aan 

de verbetering van kwaliteit en productiviteit. 

 Naast het dagelijkse management van de technische dienst realiseer je projecten 

ter verbetering van processen, procedures en werkwijzen. Als rasechte people 

manager werk je bovendien actief aan de motivatie, coaching en opleiding van je 

medewerkers. 

 

c. Preventie en veiligheid 

 Je bent, in samenspraak met de coördinerende preventieadviseur, verantwoor-

delijk voor het veiligheids- en preventiebeleid. 

 Je houdt toezicht op de implementatie en naleving van alle reglementering m.b.t. 

de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH) en volgt deze op, samen met de 

coördinerende preventieadviseur. 

 Je volgt de lijnen van de BVH, uitgezet door het schoolbestuur, de algemeen 

directeur en de coördinerende preventieadviseur. 

 Je bent lid van het CPBW. 

 Je ondersteunt, samen met de coördinerende preventieadviseur de pedago-

gische directeurs en internaatbeheerder bij het samenstellen van hun BVH-

dossiers. 

 Je ondersteunt, samen met de coördinerende preventieadviseur, de pedago-

gische directeurs en internaatbeheerder tijdens de schooldoorlichtingen en volgt 

de BVH-resultaten en werkpunten nauwgezet op. 

 

 

4. Wij bieden 
 

 ondersteuning vanuit het schoolbestuur en het directiecomité; 
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 een aantrekkelijke functie met veel afwisseling, zelfstandigheid en een aangename werk-

sfeer; 

 een organisatie met boeiende en uitdagende perspectieven; 

 een tijdelijke aanstelling in het ambt van “adjunct-directeur” secundair onderwijs die na 

twee jaar, en mits positieve evaluatie, kan leiden tot een vaste benoeming;  

 een bezoldiging volgens de geldende barema’s van het Departement Onderwijs, afhan-

kelijk van je diploma/diploma’s; 

 

5. Kandidaatstelling 
 

 Kandidaturen worden uiterlijk op 30 juni 2021 digitaal gericht aan de heer Wilfried 

Focquet, algemeen directeur vzw KODiD via   wilfried.focquet@kodid.be 
 

 Bij je digitale sollicitatie voeg je als bijlagen: 

 je C.V.; 

 een toelichting over je motivatie voor de functie; 

 je visie op de functie; 

 minstens twee voor de functie relevante referenties. 
 

 Je ontvangt een digitale ontvangstbevestiging van je kandidatuur. 
 

 De ingezonden kandidaturen worden met de nodige discretie behandeld.  
 

 De weerhouden kandidaten worden voor een sollicitatiegesprek met de sollicitatie-

commissie uitgenodigd. Locatie, datum en uur van dit gesprek zijn nog te bepalen. 
 

 Meer info betreffende deze vacature kan je verkrijgen bij: 
 

 Hugo De Troyer, bestuurder en voorzitter  van de “werkgroep infrastructuur vzw 

KODiD”: hugo.detroyer@kodid.be  
 

 Wilfried Focquet, algemeen directeur vzw KODiD: wilfried.focquet@kodid.be  
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