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Inhoud functie
Lijkt het je leuk om op een basisschool te werken?
Ben jij handig en technisch aangelegd en steek jij je handen graag uit de mouwen?
Dan zoeken wij jou!
Wat ga je doen als conciërge?
De conciërge is onmisbaar om onze leerlingen en collega's een veilige en nette werk- en leeromgeving te kunnen
bieden in school. Een belangrijke rol die aan jou is toevertrouwd. Door je gevarieerde takenpakket is geen dag
hetzelfde. Je draagt zorg voor de toegankelijkheid van het functionele gebruik van het gebouw. Je bent gastheer/vrouw van de school en je ontvangt op representatieve wijze de bezoekers en beantwoord de telefoon. Indien
nodig neem je taken van de administratie over. Daarnaast is het verrichten van onderhoud- en
reparatiewerkzaamheden een belangrijk deel van je taakomschrijving. Behalve dat je graag de handen uit de
mouwen steekt, maak je ook makkelijk contact met de leerlingen. Je vindt het niet lastig om met leerlingen in
gesprek te gaan en tegelijkertijd toegankelijk voor hen te zijn wanneer ze jou nodig hebben. Met een glimlach, een
vriendelijk praatje of een helpende hand draag jij jouw steentje bij aan een goede sfeer in de school.
Wat vragen wij van je?
•Opleidingsindicatie: VMBO technische richting + BHV
•Goede technische vaardigheden en bouwkundig inzicht
•Aantoonbare kennis van veiligheidsvoorschriften, gebouwen, installaties en apparaten
•Een dienstverlenende en proactieve instelling
•Vaardigheid in het klantvriendelijk te woord staan van medewerkers, bezoekers en leerlingen
•Vaardigheid in het oplossen van problemen bij storingen
•Vaardigheid in het zelfstandig organiseren van het dagelijks beheer en onderhoud
•ICT-vaardigheid

Wat wij bieden

De werkdagen en -tijden zijn maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 12:00 uur.

Bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) verbinden we het onderwijs van vandaag met de wereld
van morgen. Onze scholen bouwen aan de toekomst (van onze maatschappij) door onze leerlingen toekomstgericht onderwijs te
geven, en door ze te vormen tot mensen die een actieve bijdrage leveren aan de samenleving van morgen.
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Het betreft een tijdelijke aanstelling, met uitzicht op een vaste aanstelling.

Sollicitatieproces

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de directeur van de Julianaschool, mevrouw
K.E. Dol-Mul, via directie.julianaschool@stopoz.nl.

Kent u of bent u de persoon die wij zoeken? Aarzel dan niet en stuur uw sollicitatiebrief en cv uiterlijk zondag 13
februari 2022 naar administratie.julianaschool@stopoz.nl t.a.v. Mevr. K.E. Dol-Mul, directeur Julianaschool.
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