Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken?
Basisschool de Elsenhof is een school voor regulier basisonderwijs in de dorpskern van
Wagenberg. Het is een kleine school met ruim 160 leerlingen en 14 teamleden en
gevestigd in een mooi gebouw. De school is één van de zes scholen vallend onder
Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen, een middelgrote organisatie voor primair
onderwijs in de dorpskernen van Made, Wagenberg en Terheijden.
Onze school is sterk maatschappelijk geëngageerd. Wij vinden dat de Elsenhof een school moet zijn die
midden in de samenleving van Wagenberg staat. Wij werken vanuit de visie Veiligheid en Geborgenheid,
Resultaatgericht, Samen en Duidelijkheid.
In verband met pensionering zijn wij per 1 oktober 2022 op zoek naar een enthousiaste collega voor de
functie van:

Conciërge m/v
20 uur per week (wtf 0,5)
De werktijd wordt bij voorkeur verdeeld over vijf ochtenden per week.
De conciërge verricht ondersteunende werkzaamheden voor het team en directie, werkzaamheden op het
gebied van leerlingzaken en kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het gebouw.
Taken:
-

De eerste opvang en verzorgen van bezoekers van de school;
Toezichthouder op de netheid en kwaliteit van het gebouw;
Het verzorgen van (klein) onderhoud in en om het gebouw;
Doet voorstellen voor vervanging/aanschaf van apparaten en/ of hulpmiddelen;
Onderhoud contact met leveranciers en schoonmaak bedrijf;
Neemt meldingen van storingen in ontvangst en onderneemt hierop actie;
Neemt de telefoon aan;
Verzorgt de reproductie;
Verzorgt de kantinewerkzaamheden;
Zorgt voor het klaarzetten van materialen bij vergaderingen en/of studiedagen;
Het beheren van de voorraden en bestelt, i.o.m. de administratief medewerker,
goederen/materialen;
Ondersteunen bij de uitvoering (buitenschoolse) activiteiten;
Verricht eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden.

Vaardigheden:
- Tonen van initiatief en zelfstandig kunnen werken;
- Is vaardig in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud;
- Heeft enig technisch inzicht;
- Is gespreksvaardig in de omgang met leerlingen en collega’s;
- Goed met leerlingen overweg kunnen (leeftijdsgroep van 3 tot en met 12 jaar);
- Verleent eerste hulp bij ongelukken (BHV).
Wij bieden:
- Een leuke afwisselende functie;
- Een fijne informele werkplek;
- Ruimte voor eigen initiatieven;
- Een jaarcontract, wat bij gebleken geschiktheid na een jaar wordt omgezet naar een vaste
aanstelling;

-

Opleiding tot BHV-er;
Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO PO;
De functie is gewaardeerd in salarisschaal 3.

Voor verdere informatie over de functie kun je contact opnemen met mw. Hennie van Groezen, directeur
van basisschool De Elsenhof. Telefoonnummer school: 076-5938130.
Herken jij jezelf in bovengenoemd profiel en ben jij enthousiast geworden, reageer dan snel!
Je kunt je motivatiebrief, voorzien van een CV t/m uiterlijk 15 juni 2022 mailen naar solliciteren@skod.org
t.a.v. mw. H. van Groezen (Directeur basisschool De Elsenhof).

De gesprekken vinden plaats in week 25 en 26.

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

