
VACATURE
Conciërge (facilitair medewerker C)
0.5 - 1.0 fte
Wij zoeken een enthousiaste duizendpoot met oog voor elke leerling
en collega.

Zo ziet jouw werkweek eruit
— Je verricht onderhoud en reparaties aan gebouw en inventaris
— Je draagt zorg voor de inrichting / het gebruik / de hygiëne van gebouw en terrein
— Je signaleert (ver)storingen en verhelpt deze
— Je beheert het magazijn
— Je onderhoudt de koffiemachines en vult de voorraad aan
— Je beheert de uitgifte van de lockers aan leerlingen
— Je verleent eerste hulp bij ongelukken i.s.m. de bedrijfshulpverleners

Jij krijgt van ons
— Salaris conform CAO PO (€ 1.972,- tot € 2.692,-)
— Een leuke en afwisselende baan voor 20 tot 40 uur per

week met uitzicht op een vast dienstverband bij goed
functioneren.

— Een plek in een enthousiast en betrokken team.
— Ruime inwerktijd en gedegen begeleiding.

Dit heb je in huis
— Je bent in het bezit van een MBO-niveau 4 in een

relevante richting of je hebt ruime ervaring als
conciërge met MBO- niveau 4 werk- en denkniveau

— Je hebt goed technisch inzicht en aantoonbaar
ervaring op het gebied van technisch onderhoud

— Je hebt goede pedagogische vaardigheden en
affiniteit met de doelgroep

— Je bent in het bezit van een BHV diploma of bereid
om dit te halen

— Je bent flexibel in tijd (ouderavonden / vakanties)
— Je bent computervaardig (Word / Excel) en

audiovisuele apparatuur
— Je bent in het bezit van een rijbewijs B
— Je bent, bij voorkeur, woonachtig in de omgeving van

Bilthoven

Over onze school
Onze school is onderdeel van Gewoon Speciaal Onderwijs. In deze video zie je in één oogopslag wat
onze school uniek maakt.

Solliciteren
Interesse? We horen graag van je! Mail je CV en motivatie uiterlijk 24 februari 2022 naar
Elsbeth van Vliet; evanvliet@bbonderwijs.nl.
Heb je een vraag of wil je een dagje meelopen? Mail Patrick Gerritsen via
pgerritsen@bbonderwijs.nl of bel 0302287620. Gesprekken worden zo zsm na sluitingsdatum
gevoerd.
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