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Medewerker Schoonmaak 
Schooljaar 2021 – 2022 

 

Hou je van gezellige drukte en maak je graag alles spik en span? Dan hebben wij een leuke 

vacature voor jou.  Als medewerker schoonmaak zorg je ervoor dat docenten en leerlingen in 

een schone omgeving kunnen werken. Zie jij jezelf dit doen? Solliciteer dan bij ons. 

Vacature  

Type vacature    

Parttime    

12,5 uur   

Werktijden: maandag tot en met vrijdag van 14:30 uur tot 17:00 uur 

 

Dienstverband   

Het dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband met mogelijkheid tot een vast 

dienstverband bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.  

Startdatum zo snel mogelijk.  

 

Salaris 

Conform cao-VO schaal 1, max.  € 2045.- .bij een fulltime dienstverband  

 

Over ons  

Jouw uitdaging  

Zorgen dat de lokalen, de gangen, kantoren en toiletten lekker fris en schoon zijn. Ook kan het 

voorkomen dat er op het buitenterrein wat opruim- of schoonmaakwerkzaamheden van jou 

verwacht worden.  

 

Jouw team  

Je werkt in een team waarbij ieder zijn eigen afdeling heeft maar waarbij men elkaar ook helpt 

waar nodig.  

 

Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s, prettige werksfeer, goede 

begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de 

kust.   

Verder zijn er ook nog:   

• salaris conform cao VO   

• eindejaarsuitkering van 8%  

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse  

   verzekeraars, fietsplan, fitnessmogelijkheden. 
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Onze school  

Vakcollege Rijnmond biedt vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg aan ca. 650 leerlingen. 

Onder het motto “voor denkers en doeners” kunnen onze leerlingen zeer praktijkgericht 

onderwijs volgen en zich breed ontwikkelen. Dit alles in een veilige en prettige omgeving.   

  

Vakcollege Rijnmond is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de 

persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we onder 

meer door het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestant 

Christelijk perspectief. 

 

 Over jou  

Jij bent 

Iemand die van aanpakken houdt en het heerlijk vindt als alles lekker schoon is. Verder ben je 

flexibel en collegiaal. Geen dag is namelijk hetzelfde op school en naast een eigen afdeling ga 

je ook collega’s ondersteunen op andere afdelingen. 

 

Ga jij de uitdaging aan?  

Reageer uiterlijk 3 oktober 2021 door je sollicitatie + CV te sturen naar 

sollicitaties@andreascollege.nl 

 

Meer informatie?  

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Marjolein Zwaan, 

Facilitair Manager. (m.zwaan@vakcollegerijnmond.nl). Telefonisch bereikbaar via 071 4013128. 

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Petra Bosman, 

Personeelszaken. Email: p.bosman@andreascollege.nl  

Stuur alstublieft jouw sollicitatie niet naar het persoonlijk e-mailadres van mevrouw Bosman.  
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