Vacature

CSW is op zoek naar een

Conciërge
Vooralsnog ten behoeve van CSW Van de Perre
Voor een dienstverband van 32 uur

We zoeken kandidaten die 5 dagen per week beschikbaar zijn.
Wij bieden sollicitanten die deze vacature als participatiebaan kunnen vervullen voorrang. In
dat geval word je ‘aankomend conciërge’ en wordt passende begeleiding geboden.
In eerste instantie vinden de werkzaamheden op CSW van de Perre plaats, daarna mogelijk
ook op andere locaties.
Functie-inhoud:
Je draagt zorg voor het dagelijks beheer van het gebouw, verricht technische en
ondersteunende diensten. Je houdt toezicht en treedt op bij conflicterend gedrag en
‘probleemgedrag’ van leerlingen.
Wat wij vragen:
• Je hebt ervaring in het werken en omgaan met jongeren en bent in staat pedagogisch
verantwoord te handelen.
• Je hebt technische kennis van gebouwen, apparaten en installaties en kennis van
veiligheidsvoorschriften en andere onderdelen van facilitair beheer.
• Je hebt inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling en bij voorkeur ervaring
in een soortgelijke functie.
• Je kunt professioneel communiceren en je beschikt over vaardigheden in het
organiseren van werkzaamheden.
• Je bent in bezit van een rijbewijs en je bent bij voorkeur bekwaam voor BHV en
EHBO.
• Tenslotte heb je een klantgerichte instelling.
Wij vinden het belangrijk dat je in overeenstemming met de identiteit van de school
functioneert.
Wat wij bieden:
• Een afwisselende functie, samenwerking binnen een team met enthousiaste,
deskundige collega’s.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en arbeidsvoorwaarden conform CAO
Voortgezet Onderwijs.
• Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling per 1 april 2021.
Contact:
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer Wil Lossie,
Hoofd Facilitair beheer CSW, via telefoonnummer 0118-652100

Wij zien je sollicitatie graag uiterlijk 24 januari 2021 tegemoet. Je kunt deze richten aan de
heer Jaco Klink, hoofd P&O, per e-mail: personeel@cswalcheren.nl, onder vermelding van
vacaturenummer CSW20210110.
Meer informatie over de school kunt je vinden op www.cswalcheren.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

