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Vacature Conciërge 

 
Ben jij vaardig in het omgaan en communiceren met jongeren? Ben jij bereid om in de 

avonduren werkzaamheden te verrichten bij diploma-uitreikingen of ouderavonden? Heb jij 

zin om de handen uit de mouwen te steken en allerlei hand en spandiensten te verrichten in 

en om de school?  

 

Dan ben jij de duizendpoot die wij zoeken! 

 

Wij zijn voor Pieter Groen op zoek naar een handige conciërge die op een verantwoordelijke 

en fijne manier kan omgaan met de leerlingen en die breed inzetbaar is voor allerlei 

ondersteunende diensten binnen de school.  

 Vacature  

Type vacature    

Fulltime, werktijden zijn ma. t/m vr. van 07.30 -16.00 uur 

  

Dienstverband   

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar met uitzicht op vast 

dienstverband.  

 

Salaris 

Conform cao-vo schaal 4, max. € 2386,- bij een fulltime betrekking.  

 

 Over ons  

Jouw uitdaging  

Jij zorgt ervoor dat het schoolgebouw functioneel in gebruik kan zijn en toegankelijk is. Denk 

bijvoorbeeld aan sleutelbeheer, administratie, beveiliging binnen en buiten het gebouw, 

inrichten aula tijdens diverse activiteiten. Je regelt de post, kopieert het lesmateriaal en bent 

ondersteunend op bijvoorbeeld ouderavonden. Je treedt op bij conflicterend gedrag van 

leerlingen en verleent hulp bij calamiteiten, EHBO, BHV.  

  

Jouw team  

Je behoort bij het OOP-team en werkt veel samen met de andere conciërge en de 

onderhoudsmonteur. 

 

Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke en dynamische werkomgeving met leuke collega’s en een prettige 

werksfeer. 

Verder bieden wij je ook: 

 13e maand  

 De meeste schoolvakanties vrij  
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 goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse 

verzekeraars 

 

Onze school  

Pieter Groen biedt modern, ondernemend en uitdagend mavo-, havo- en vwo-onderwijs van 

hoge kwaliteit met uitstekende resultaten. De school telt ruim 1300 leerlingen en is 

groeiende vanwege goede resultaten en de durf om onderwijsontwikkelingen aan te gaan.  

Pieter Groen is een school voor ondernemend leren, met als extra’s Pieter Groen Academy 

(wetenschap), musicalklas en sportklas. Daarnaast bieden wij tweetalig onderwijs (tto) op alle 

niveaus. Wij staan voor een persoonlijke aanpak en maatwerk voor de leerling in combinatie 

met de modernste technologie.   

 

Pieter Groen 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  

Stressbestendig, sociaal en een doener 

Je hebt een BHV en EHBO-diploma of bent bereid deze cursus te volgen. 

 

Ga jij de uitdaging aan? 

Mail je motivatie en cv uiterlijk 24 januari 2019 naar sollicitaties@andreascollege.nl t.a.v.  

mevrouw C.P.M. Quist.  

Meer informatie? 

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met:  

Dhr. Nico van Welzen. E-mail: n.vanwelzen@andreascollege.nl en te bereiken op 

telefoonnummer 071-4091066 / 06-53832531 

 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met mevrouw 

C.P.M. Quist, Personeelszaken. E-mail: sollicitaties@andreascollege.nl en telefonisch bereikbaar 

op telefoonnummer 071-406 10 64  
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