Vacature conciërge De Plataan
Locatie:
Dienstverband:
Aantal uren:
Salaris:

Velsen-Noord, Heirweg 2B
Tijdelijk met uitzicht op vast
24 uur
Conform cao - Primair onderwijs

De Plataan
Basisschool De Plataan is gehuisvest in een modern gebouw in Velsen-Noord. Het
gebouw heeft meerdere gebruikers, zoals peuteropvang De Vlinder, Welzijn
Velsen, het consultatiebureau en er is een inpandige sportzaal: de Wijckeroogzaal.
Onze school is onderdeel van Stichting Fedra in Beverwijk. Stichting Fedra is het
bevoegd gezag van de school. De stichting beheert twaalf basisscholen in de
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen: elf voor regulier basisonderwijs en
één voor speciaal basisonderwijs.
Wie zoeken wij?
De conciërge heeft als belangrijkste taken het beheer van en de zorg voor het
schoolgebouw. Hij/zij maakt deel uit van het team. De conciërge heeft net als de
leerkrachten een voorbeeldfunctie voor leerlingen. Hij/zij verleent technische en
ondersteunende diensten. Hij/zij werkt zelfstandig onder leiding van de directie op
basis van vaste werkafspraken.
Wij zoeken een flexibele collega die 24 uur per week beschikbaar is (werktijden en
werkdagen in overleg), met af en toe ook een avond i.v.m. bijvoorbeeld
ouderavonden.
Overige criteria:
- Ervaring in een soortgelijke functie;
- Minimaal LBO werk- en denkniveau;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal;
- U bent BHV-er of bent bereid om deze training te volgen.
Wanneer u niet aan bovenstaande criteria voldoet, kunnen wij uw sollicitatie helaas
niet in behandeling nemen.
Werkzaamheden
 Ontvangen en doorverwijzen van leveranciers, bezoekers en ouders;
 De telefoon aannemen en bellers adequaat te woord staan;
 Het verdelen van de inkomende post;
 Beheer van voorraden;










De directie attenderen op zaken die besteld moeten worden;
Toezien op een opgeruimde en veilige omgeving (het schoolgebouw en het
buitenterrein);
Signaleren en uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;
Uitvoeren van (lichte) schoonmaakwerkzaamheden;
Signaleren van eventuele noodzaak van groot onderhoud of complexere
reparaties (en de directie hierover informeren);
Het maken van kopieën;
Het beheren van sleutels, alarmcodes, kluisjes e.d.;
Het verlenen van hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV.

Solliciteren op deze vacature?
Spreekt deze vacature u aan en past u in bovenstaand profiel? Stuur dan voor 1
april a.s. uw CV met motivatiebrief naar Kees Poncin, directeur van De Plataan,
info@deplataanvelsen.nl.
Geef in uw cv duidelijk aan in welk vakgebied u ervaring heeft, welke
werkzaamheden u eerder hebt uitgevoerd en wat uw beschikbaarheid is.

