SBO It Heechhôf, onderdeel van Adenium, heeft per 1 januari 2022 een vacature voor een

Conciërge (0.4)
SBO It Heechhôf is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Drachten.
De ongeveer 130 leerlingen, in de leeftijd van 4 tot 14 jaar, zijn geplaatst op grond van specifieke
onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften.
We richten ons op de ontwikkeling van ‘hoofd, hart en handen’. We werken met een
hoogwaardig onderwijsaanbod, in een schoolklimaat dat kinderen in staat stelt hun talent te
ontdekken en te ontplooien en streven daarbij naar veiligheid, welbevinden en (zelf)vertrouwen
voor ieder kind.
Ben jij de conciërge die wij zoeken? Dan verwijzen we je graag door naar onze website voor het
gehele profiel.
www.adenium.nl

Profiel conciërge
Werkzaamheden
De conciërge van It Heechhôf fungeert samen met de administratief medewerker als eerste
aanspreekpunt voor bezoekers en telefonische contacten. We zien onze conciërge dan ook als
een gastheer/gastvrouw op onze locaties. Een groot deel van de werkzaamheden zijn
gerelateerd aan het gebouw en het schoolterrein. Hierbij moet gedacht worden aan (kleine)
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden binnen en buiten. Het doen van bestellingen voor
kantine, facilitaire zaken, enz.. Hier horen ook contacten met leveranciers bij. Daarnaast komt
de conciërge vanzelfsprekend ook in aanraking met leerlingen, we vragen hiervoor enige
pedagogische kwaliteiten.
Werkplek
SBO It Heechhôf is een openbare school voor speciaal basisonderwijs in Drachten.
Wij bieden onderwijs aan ca. 123 leerlingen in de regio in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar.
Wat wij vragen
een representatieve en klantgerichte instelling;
een teamspeler met een grote mate van zelfstandigheid;
praktische kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden ervan;
inzicht in de organisatie en de werkwijze van de school;
vaardigheid in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud;
vaardigheid in de omgang met leerlingen passend binnen de daartoe gemaakte afspraken en
schoolregels.

Wat wij bieden
een fijn team;
een grote mate van autonomie binnen de functie;
inschaling in schaal 3, conform de CAO voor het Primair Onderwijs;
de vacature betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met zicht op vast.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je terecht bij Janet van der Heide (directeur) 0512-541533 of
itheechhof@opo-furore nl.
Belangstelling?
Reageer dan door een email te sturen met je motivatie en C.V. naar itheechhof@opo-furore nl

