Afwisselend en zelfstandig werk als conciërge
op onze school aan zee.

Per 1 maart 2019 zoeken wij een conciërge om ons team te komen versterken!
Het is een zelfstandige en afwisselende baan. Onder andere op het gebied van schoonmaak- en
technische reparatie-/ onderhoudswerkzaamheden binnen school. Je bent de spil van de school,
je weet van aanpakken en zet als het moet dat stapje extra. Als je in het bezit bent van een
rijbewijs en/of eigen vervoer is dit een pré. Je bent 37.5 uur per week beschikbaar en in het bezit
van een VOG (of in de gelegenheid om deze aan te vragen).
Je werkomgeving
Je komt te werken op een brede buurtschool in een prachtig pand op een heerlijke plek in Scheveningen,
vlakbij het strand. Midden in de wijk biedt de school een uitdagende omgeving voor kinderen om uit te
groeien tot verantwoorde wereldburgers. Het is een wereldplek om te groeien en te werken! Een kleine
sfeerimpressie vind je via https://www.youtube.com/watch?v=2goIITABlFg.

Je profiel
•
•
•
•
•
•

Je vindt het fijn om in een omgeving met jonge kinderen te werken.
Je hebt ‘twee rechterhanden’ en hebt een hands on mentaliteit.
Eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden vind je een logisch onderdeel van je taak.
Je spreekt vloeiend Nederlands.
Je bruist van de energie en had eigenlijk gister al willen beginnen.
Humor! Geen grappen hierover…

Hier kan je op rekenen
•
•

•

Een salaris conform de CAO-PO.
Je kan al bij ons werken vanaf 3 ½ dag per week, maar liever een hele week (37 uur).
Een leuk team. Ja, dat zeggen alle scholen…. Maar we kunnen oprecht zeggen dat iedereen enorm
trots is op zijn/haar werkplek en mocht je het leuk vinden, we spreken elkaar regelmatig ook buiten
werktijd.

Ben je overtuigd?
Je kunt jouw CV sturen naar directie@wdzscheveningen.nl. Het is goed om te weten dat wij graag een
referent bellen om je beter te leren kennen. De vacature heeft geen sluitingsdatum. Zodra we de beste
kandidaat gevonden hebben sluiten we de vacature.
Of wil je meer informatie?
Heb je nog vragen of wil je eens vrijblijvend een dag meelopen op onze mooie school? Geen probleem, neem
gerust contact op met Olga van den Born (directeur) of met Dirk-Jan van Rooijen (adjunct-directeur) via (070)
355 7484.
Willem de Zwijgerschool, een wereldplek om te werken!
www.wdzscheveningen.nl

