
We zijn op zoek naar een conciërge voor het gebouw
locatie Groenhouten. In dit gebouw is de onderbouw van
twee basisscholen (Openbare basisschool de Hobbit en
Interconfessionele school Het Kompas) en BSO van
Humankind gehuisvest. In dit gebouw krijgen 7 groepen
les. Door pensionering van de huidige conciërge ontstaat
er vacatureruimte. 
Een baan als conciërge is uitdagend en afwisselend.
Dagelijks ondersteun je het team van leerkrachten bij
allerlei taken, zoals kopiëren, lamineren, diverse kleine
klussen en het opnemen van de telefoon. Je zorgt ervoor
dat het schoolgebouw er netjes uitziet en hebt contact met
diverse partijen die met het gebouw te maken hebben.

goed kan omgaan met leerlingen in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar;
zich verantwoordelijk voelt voor een nette
school(omgeving);
kleine (technische) klussen zelfstandig aanpakt, handig is; 
praktisch is ingesteld;
vaardig is in plannen en organiseren;
signaleert en actie onderneemt;
communicatief vaardig is en het eerste aanspreekpunt in
het gebouw kan zijn;
graag samenwerkt, ook met andere conciërges binnen de
stichting;
ervaring heeft met het werken op een basisschool of
andere relevante werkzaamheden; 
incidenteel een avond beschikbaar is voor werkzaamheden.

Jouw motivatiebrief en CV kun je sturen naar:
Wilbert Koelewijn - directeur Het Kompas: 
 wkoelewijn@kompasleusden.nl of
Elsa Mast - directeur De Hobbit: emast@hobbitleusden.nl

Sluitingsdatum voor deze vacature is dinsdag 2 november
2021. Je hoort uiterlijk 5 november 2021 of je wordt
uitgenodigd voor een gesprek.  De gesprekken zullen
plaatsvinden op maandagmiddag 8 november 2021.

Meer informatie over de scholen vind je op onze websites. 

een afwisselende baan waar je veel waardering voor
terug krijgt;
duidelijke taken, maar zeker ook ad hoc (technische)
klussen; 
betrokken en behulpzame teamleden;
een aanstelling in salarisschaal 3 - CAO PO;
vakantie tijdens de schoolvakanties;
bij goed functioneren is er mogelijk uitzicht op
uitbreiding en een vast dienstverband bij Stichting
Voila.
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WTF 0,3 = 12 uur, 
verdeeld over drie ochtenden (in overleg)

WE ZOEKEN EEN CONCIËRGE DIE:

WAT BIEDEN WIJ?

OMSCHRIJVING

INTERESSE?
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