
Tijdelijke vacature conciërge RGO Sportlaan

De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo,
mavo, vmbo en isk op Goeree-Overflakkee. De RGO bestaat uit 2 locaties: RGO College
voor vwo | havo | mavo | isk en RGO Beroepscampus voor vmbo. Op RGO College
verzorgen we momenteel ISK-onderwijs aan 7 klassen. Onze verwachting is dat we na
de zomervakantie 8 klassen formeren. In elke klas zitten 15-18 leerlingen.

In elke ISK-klas zitten leerlingen tussen 12 en 18 jaar die nog maar kort in Nederland
zijn. Voor de leerlingen uit Oekraïne die aangeven na de oorlog terug te willen keren,
stellen we een bijzonder lesprogramma samen. Alle lessen worden in het Engels of in
het Nederlands gegeven. Wegens het groot aantal aanmeldingen voor de ISK, vinden
deze lessen grotendeels plaats op een derde (tijdelijke) locatie: RGO Sportlaan.

Op locatie RGO Sportlaan is een tijdelijke vacature ontstaan voor:

2 conciërges,
(ongeveer 0,5 fte per persoon)

Als conciërge ben je breed inzetbaar en lever je een belangrijke bijdrage aan een
sociaal veilige leeromgeving. Je zorgt ervoor dat alles binnen de school op rolletjes
verloopt en dat de school netjes en opgeruimd is. Als gezicht van de school kan je op
een prettige manier communiceren met zowel leerlingen, ouders, collega’s of gasten.

De werkzaamheden van de conciërge zijn onder andere:

● het houden van toezicht binnen de school en het schoolplein;
● het zijn van het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en collega’s;
● het meewerken aan de verhuizing naar de beroeps campus;
● het uitvoeren van (lichte) onderhoudstaken;
● het klaarzetten van materialen;
● zorgen voor veiligheid (BHV, ontruiming);
● het ontvangen van gasten;
● het uitvoeren van administratieve taken, zoals bestellingen.

Wij zoeken iemand die:

● affiniteit heeft met de doelgroep 12-18 jarigen;
● stevig in de schoenen staat en communicatief vaardig is;
● de Engelse taal beheerst;
● vaardig in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters;
● vaardig is in het organiseren van diverse werkzaamheden;
● van aanpakken weet.



Functie:
De ingangsdatum is 15 augustus 2022. Het betreft een tijdelijk dienstverband voorlopig
tot 31 december 2022.

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze reiskostenregeling
woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. Bovendien vergoeden wij de kosten van uw
sportabonnement t.w.v. maximaal €20,- per maand. De functie is ingeschaald in schaal 4
van de CAO-VO.

Werktijden
De werktijden zijn dagelijks van / tussen 07.45 uur tot 16.15 uur.

Vragen?
Edith Hagens, facilitair manager, vertelt je graag meer over de vacature en over onze
school. zij is te bereiken op 0187 66 77 16.

Solliciteren
Solliciteren kan uitsluitend per e-mail. Uw brief met curriculum vitae mailt u zo snel
mogelijk, doch uiterlijk 27 juni 2022, aan mevrouw F.M. Kik-Heerebout, onze
stafmedewerker Personeel & Organisatie, op het adres: sollicitaties@rgomiddelharnis.nl.
Schrijf s.v.p. in je brief naar welke werkdagen je voorkeur uitgaat (minimaal 2
werkdagen).

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs
onderschrijven.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


