Ter versterking van onze facilitaire dienst
zijn wij op zoek naar
Hoofd Conciërge (fulltime)
• Je bent een enthousiaste collega met een stevige persoonlijkheid die klantgerichtheid en
kwalitatieve serviceverlening hoog in het vaandel heeft staan.
• Je hebt in ieder geval een MBO-3/4 diploma.
• Je geniet van de hectiek van een constant veranderd werkveld.
• Je geeft op een inspirerende wijze leiding aan de conciërges.
• Sensitiviteit, proactief werken, representatief en flexibiliteit zijn competenties waarin je je herkent.
• Je kunt goed samenwerken en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
• Je bent in het bezit van een BHV-/EHBO-diploma en Ploegleider diploma, of je bent bereid om deze te halen.

Twee Conciërges (fulltime)
•	Je hebt ervaring als conciërge of facilitair medewerker (liefst binnen een Onderwijsinstelling).
•	Je hebt mimimaal een vmbo-diploma + BHV (dit kan tijdens het dienstverband behaald
worden).
•	Je hebt aantoonbare kennis van veiligheidsvoorschriften, gebouwen, installaties en apparaten.
•	Je bent gastvrij, vriendelijk en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
•	Je bent vaardig in de omgang met leerlingen: je staat stevig in je schoenen en weet hoe je
met jongeren kunt communiceren.

Arbeidsvoorwaarden
Voor alle functies betreft het een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar
met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
De inschaling geschiedt op basis van kennis- en ervaringsniveau volgens de FUWA VO
voor onderwijsondersteunend personeel (O.O.P.).
Hoofd conciërge: schaal 5. Conciërge schaal 3 of 4. Technisch medewerker: schaal 5.

Technisch medewerker (24 uur)
•	Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van kleine tot middelgrote
reparaties.
•	Je zorg ervoor dat alle installaties onderhouden worden.
•	Je hebt een aantoonbare technische achtergrond.
•	Je bent in staat diverse zaken op het gebied van klein onderhoud
professioneel op te lossen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de vacatures
kunt u contact opnemen met de school via
het centrale nummer 078-6526565.
Heeft u belangstelling?
Graag ontvangen wij je CV en motivatiebrief uiterlijk
5 december a.s. via www.roozz.nl.

