
Vacature handige Conciërge (0.4 fte) 

Onze conciërge is een belangrijk en representatief aanspreekpunt voor kinderen, 
leerkrachten, ouders en leveranciers, verricht facilitaire werkzaamheden en is eveneens een 
onmisbare schakel binnen ons pedagogisch klimaat. Daarbij is hij/zij heel handig! 

LET OP: de gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 12 september 

Werkzaamheden zijn onder andere: 

• Je zorgt ervoor dat het gebouw opgeruimd en toegankelijk is en functioneel gebruikt 
wordt; 

• Je verricht diverse facilitaire werkzaamheden (bijvoorbeeld het verplaatsen van 
meubilair en (niet-specialistische) technische onderhoudswerkzaamheden; 

• Je ontvangt en verwijst bezoekers/leveranciers; 
• Je verricht lichte administratieve werkzaamheden en bedient de telefoon; 
• Je verzorgt kopieer- en drukwerk; 
• Je verzorgt het groen op het schoolplein. 

Functie-eisen 

• Je bent een kanjer in communicatie met onze leerlingen; 
• Je zoekt met jouw positieve en open houding graag de verbinding met collega’s en 

leerlingen; 
• Je bent alert en hebt een goed oog voor wat er moet gebeuren in en om de school; 
• Je houdt goed overzicht over je werkzaamheden en kunt prioriteiten stellen, ook als 

het druk is en er veel tegelijk van je wordt gevraagd; 
• Je draait je hand niet om voor allerhande facilitaire werkzaamheden, waaronder ook 

fysiek wat zwaarder werk en onderhoudswerkzaamheden; 
• Je bent heel handig, proactief, ondernemend en hebt er plezier in om zaken op te 

pakken en af te maken; 
• Je houdt van klussen; 
• Je kunt goed overweg met computers; 
• Je bent bereid om op dinsdag en vrijdag en incidenteel op andere momenten te 

werken 

Heb je zin in een fijne plek op een school die houdt van uitdagingen, maar zeker ook van plezier, reageer dan 
met een motivatie naar Scarlett Braat, directeur Bijenkorf: directie.bijenkorf@oo-h.nl 

Je salarisschaal is schaal 4 basisonderwijs (min. 1.942 – max. 2.692) 

OBS De Bijenkorf is onderdeel van Openbaar Onderwijs Houten. OOH vormt het bestuur van 4 openbare scholen in Houten. De scholen hebben 
verschillende onderwijsconcepten waardoor je als leerkracht kennis kunt maken met meerdere vormen van onderwijs.  

 

 

 



 


