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Vacature Onderhoudsmedewerker 
 

In onze school is er een plekje voor jong en oud, van peuter tot jongvolwassene. 
Je voelt het meteen als je bij ons binnenwandelt, hier is het fijn om te zijn. 
De pedagogie die als een rode draad doorheen de vakken, de jaarfeesten alsook doorheen de lokalen 
en gebouwen loopt, is een belangrijke pijler. Maar de schoonheid ligt in de kinderen, de jongeren en 
volwassenen die elkaar elke dag ontmoeten. Samen zetten we kleine en grote stappen. Kijken we vol 
verwondering en voelen we een fierheid en respect voor ieders eigenheid. 
De school is gestart in 1974 en sinds 1977 gevestigd in de Mallekotstraat. Een school met een mooie 
geschiedenis en een stevige basis, voldoende groot om een onafhankelijke school te zijn. 
 

 
Aanbod 
De Lierse steinerschool (basisschool en middelbare school) zoekt een voltijdse onderhoudsmedewerker:  
M /V / X 
 
De job houdt zowel technisch als hygiënisch onderhoud in: poetsen van gangen, toiletten, kantoren en 
feestzaal, lampen vervangen, zekeringen opzetten, klein schrijnwerk, montage of demontage van 
deursloten, lichte herstellingen kranen, controle meterstanden, openen deuren en poorten of afsluiten 
school, signaleren van noden of gevaren, externe firma’s contacteren.... 
 
Je groeit onder de leiding van een technisch verantwoordelijke met het doel autonoom te kunnen handelen 
in de job. 
 
De job kan ook door 2 mensen ingevuld worden (verdeling inhouden zijn bespreekbaar). 
De betrekking is vrij vanaf 2 mei 2023. Tijdens schoolvakanties kunnen in samenspraak alternatieve 
uurroosters gehanteerd worden. 
 
Profiel 
In een school is het noodzakelijk dat iedereen verantwoordelijkheid opneemt binnen het eigen werkgebied, 
in het volste respect naar de anderen. 
Flexibel samenwerken met collega's, leraren én een goede omgang met leerlingen spreekt voor ons 
vanzelf. 
 
Vereisten 
Begrip van het Nederlands 
Een goede dosis goesting, positieve werkhouding. 

 
Werkplek? 
Je werkplek is bij Steinerschool Lier, een basisschool Sterrendaalders en de middelbare school De Populier, 
in Lier, Mallekotstraat 43 , 2500 LIER. 
Onze campus bestaat dus uit 2 delen. 
Ons team is een enthousiast team leraren, zorgleerkrachten en ondersteunend personeel.  
 

Hoe te solliciteren? 
Solliciteren kan via mail naar erika.liekens@steinerschoollier.be 
Graag CV en motivatiebrief in bijlage. 
De gesprekken vinden plaats tijdens de week van 27 april. 
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