Vacature Conciërge
(40 uur per week)
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs zoekt voor de locaties Starrebos en Torenlei een enthousiaste
conciërge.
Heb jij twee rechterhanden? Ben jij die duizendpoot die het leuk vindt om kleine reparaties en
onderhoudsklussen op te pakken? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
Als conciërge voer je kleine reparaties en onderhoudsklussen uit op school. Je hebt contact met leveranciers en
bedrijven die onderhoud en schoonmaak uitvoeren. Indien nodig pak je ook huishoudelijke taken op.
Je voelt je betrokken bij onderwijs én opvang en de leefbaarheid van onze Samenwijslocatie. Je zorgt ervoor dat
dit een omgeving is waarin medewerkers, ouders en kinderen zich prettig voelen. Op locatie Starrebos werk je
intensief samen met het serviceteam van Amarant. Je bent in staat om medewerkers met een beperking te
begeleiden en hen op een goede wijze mee te nemen in het dagelijks werk.
Een conciërge is erg belangrijk voor een locatie. Hij/zij ondersteunt collega’s, helpt kinderen en hun ouders en
assisteert waar nodig de schoolleiding op diverse gebieden. Ondanks dat je veel taken zelfstandig oppakt, heb je
oog voor het team en je omgeving.
Je komt te werken op 2 locaties, verdeelt over:
• 8 uur per week op locatie Torenlei in Esbeek, en
• 32 uur per week op locatie Starrebos in Hilvarenbeek.
Wie ben jij?
• Je bent handig en steekt graag de handen uit de mouwen;
• Je bent flexibel inzetbaar (werkt af en toe in de avonduren), geen dag is hetzelfde;
• Je bent servicegericht en zorgt graag voor een opgeruimde, nette school;
• Je kunt goed omgaan met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar;
• Het werken met een computer gaat je ook goed af;
• Je houdt overzicht: planning en organisatie zijn voor jou geen probleem (bijv. in contact met
leveranciers en bedrijven);
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en een auto;
• Je hebt minimaal een MBO niv. 3 werk- en denkniveau;
• Je hebt affiniteit met de LVB / MVB doelgroep;
• Bij voorkeur ben je in het bezit van een EHBO diploma en heb je een BHV certificering (of bent bereid
om deze te behalen).
Wat bieden wij jou?
• Een leuke werkplek met betrokken collega’s op Samenwijs locatie Starrebos in Hilvarenbeek en Torenlei
in Esbeek;
• Een tijdelijke akte van benoeming van 40 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een
vaste aanstelling;
• Salarisschaal 4 (min. € 1.635,60 en max. € 2.298,00 op basis van 40 uur) binnen CAO PO.

Solliciteren
Ben jij net zo enthousiast als wij? Stuur voor 16 februari a.s. je motivatie en CV naar
personeel@stichtingsamenwijs.nl. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Willem
Jan van Keulen (directeur Samenwijscentrum Starrebos) op telefoonnummer 06-30357542 of Lonneke Huls
(a.i. directeur Samenwijscentrum Torenlei) op telefoonnummer 06-30098661.
Over Samenwijscentrum Starrebos
Binnen Samenwijscentrum Starrebos werken Opvang en Onderwijs samen om kinderen van 0 tot einde
basisschool binnen één gebouw te begeleiden, op te voeden en te laten leren. Wij werken toe naar één
gezamenlijke pedagogische visie op normen, waarden en manieren van omgaan met elkaar.
Over Samenwijscentrum Torenlei
Torenlei is een nieuw Samenwijscentrum, waarbij opvang & onderwijs samen gehuisvest zijn in de (verbouwde)
kerk van Esbeek. Torenlei maakt een belangrijk onderdeel uit van de samenleving van Esbeek en bestaat uit een
school met 4 (combinatie-) groepen, kinderopvang, peuteropvang, VSO, TSO en BSO.
Over Stichting Samenwijs
Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs verzorgt opvang en onderwijs in Biest-Houtakker, Diessen, Esbeek,
Haghorst, Middelbeers en Hilvarenbeek, voor ongeveer 1600 kinderen. In onze visie leert het kind optimaal als er
een doorgaande lijn in ontwikkeling is van 0 tot 13 jaar. In onze Samenwijscentra wordt gewerkt met één team
voor kinderopvang en basisonderwijs. Meer informatie vind je op www.stichtingsamenwijs.nl.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

