Gezocht:
Conciërge

(WTF 0,4000 – 0,4500)
Onze school
OBS De Winde in Nootdorp is onderdeel van de Scholengroep Holland.
Wij hebben op dit moment ruim 300 kinderen op school, verdeeld over twee locaties. Op onze
school werkt een gedreven team samen hard aan goed onderwijs.
Op onze school hebben we een schakel- en plusklas.
Per 1 augustus 2018 heeft de school een nieuwe directeur, die samen met het team op de
ingeslagen weg verder wil en het onderwijs op De Winde verder wil verbeteren in een fijne
werkomgeving.
Op onze school zitten fijne leerlingen en samen met hun betrokken ouders willen we graag
een uitdagend onderwijs- leerklimaat creëren.
Wat zoeken wij?
Wij zoeken vanaf 1 april 2019, of zo spoedig mogelijk daarna, naar een kanjer van een
conciërge voor onze school.







Sta jij graag klaar voor anderen en geef jij iedereen een welkom gevoel?
Voel jij je verantwoordelijk voor onze school en wil je er graag voor zorgen dat onze
school er netjes en opgeruimd uit ziet?
Kun jij kleine technische probleempjes oplossen en wil je het visitekaartje zijn bij het
eerste contact via telefoon of aan de deur?
Zie jij werk liggen en pak je dat op?
Wil je graag het team ondersteunen, zodat zij zich kunnen richten op lesgeven?
Kun jij je grenzen aangeven en ben je communicatief sterk?

Dan zoeken wij jou!
Wij bieden:
Een leuke baan, behulpzame collega’s, begeleiding op alle fronten, enthousiaste leerlingen
en betrokken ouders. Je krijgt veel vrijheden, waarbij wij uitgaan van jouw professionaliteit.
Waar nodig kun je altijd terugvallen op je collega’s.
Arbeidsvoorwaarden
De geboden werktijdfactor is 0,4000 – 0,4500 conform CAO PO. Het betreft 16-18 uur
verdeeld over 3 of 4 dagen (werkdagen in overleg). Inschaling in schaal 3 Cao PO. Na een
aanstelling van een jaar, wordt deze bij goed functioneren omgezet naar een vaste
aanstelling.
Interesse?
Motivatie met CV graag z.s.m., uiterlijk 29 maart 2019 mailen naar:
kvandenberg@obsdewinde.nl . Voor informatie kun je altijd bellen met 015-3102000 of 0153105310 en vragen naar Karin van den Berg.

