“In deze startersfunctie kan ik nog volop groeien”
Onlangs heb ik mijn studie facility management aan de
Hogeschool Inholland afgerond. In mijn zoektocht naar een
passende baan, kwam ik via LinkedIn bij het VOvA een vacature
tegen die mij aansprak. Ik was gelijk enthousiast. Het leek mij echt
een leuke startersfunctie waar ik nog volop in kan groeien.
Dit bleek ook tijdens het sollicitatiegesprek dat ik voerde met mijn
aanstaande collega’s van Facilitair en een collega van de P&Oafdeling. Tijdens het gesprek werd naar mijn werkervaring
gevraagd en kreeg ik een aantal voorbeelden uit de praktijk
voorgelegd met de vraag hoe ik hiermee om zou gaan. Na het
goed doorlopen van de sollicitatieprocedure en de administratieve
afhandeling waaronder het overleggen van mijn diploma en een
Verklaring Omtrent Gedrag kon ik vrijwel gelijk aan de slag.
Ik werk bij de afdeling Facilitaire zaken van het VOvA. Deze
afdeling maakt deel uit van het bedrijfsbureau dat samen met de
directie van het VOvA gevestigd is in het schoolgebouw van de
Hubertus & Berkhoff. Het is een hele prettige en informele
werkomgeving. Werken in een klein team is fijn. Wat ik leuk vind
aan mijn functie, is dat facilitair super breed is. Ik draag onder
andere bij aan het verhelpen van technische storingen op de
scholen. Hiervoor onderhoud ik contact met de conciërges op
onze scholen, leveranciers en de collega’s van Facilitaire zaken
van het ROC van Amsterdam.
Na een maand goed te zijn ingewerkt, kon ik écht zelfstandig aan
de slag. Maar voor vragen kan ik altijd bij mijn collega’s terecht.
De intranetsite Portaal voor Talent is voor nieuwe medewerkers
een goed startpunt, hier vind je allerlei informatie over de
organisatie. Ik vind het leuk om de koppeling te maken met wat ik
heb geleerd in de boeken op school en de praktijk. In de praktijk
gaat het toch vaak net even anders. Wat ik belangrijk vind, is dat
ik plezier in mijn werk heb. Ik hoop hier geruime tijd met veel
plezier te kunnen werken en mij verder te kunnen ontwikkelen.
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