Vacature

De Mondia Scholengroep is voor haar locatie Scheldemond College gebouw Wielingen
(VMBO/MAVO) op zoek naar een:

Conciërge
Enthousiaste persoon met hart voor het beheer, toezicht en onderhoud in, aan en
rondom de school.
Aanstellingsomvang 0,7500 fte (30 uur)

Voornaamste werkzaamheden
De conciërgetaken behelzen het verrichten van toezichthoudende taken en het verlenen van
ondersteunende diensten ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in en buiten het
gebouw.
De conciërge draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw,
verricht ondersteunende diensten, surveilleert en treedt op bij conflicterend gedrag van leerlingen,
verricht klein onderhoud en reparaties en voert op verzoek incidenteel overige voorkomende
werkzaamheden van een vergelijkbaar niveau.

Omschrijving




Het gaat om een tijdelijke aanstelling wegens vervanging (langdurig) ziekteverzuim.
Betrekkingsomvang: 0,7500 FTE (30 uur);
Aanvang aanstelling: 13 augustus 2018 of anders z.s.m.;

Wat bieden wij?




Een uitdagende functie in een klein team bij een dynamische organisatie;
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VO;
Inschaling op Schaal 4 CAO VO (bruto minimaal €1.713,- en maximaal €2.386,- bij een fulltime
baan, exclusief eindejaarsuitkering, vakantie-uitkering en extra eindejaarsuitkering OOP).

Wat verwachten wij?






Ervaring in de omgang met leerlingen in de leeftijdsgroep 12-18 jarigen;
Dienstverlenend en service gericht zijn;
Inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling;
Communicatieve en pedagogische vaardigheden;
Bij voorkeur in het bezit van een BHV-certificaat.

Heeft u interesse?
Voor nadere inlichtingen over deze vacature kunt u contact opnemen met dhr. M. (Marnix)
Israël, hoofd facilitaire zaken van de Mondia Scholengroep (m.israel@mondia.nl)
Uw sollicitatie dient gericht te worden aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. (Guus) Hagt.
U kunt uw brief versturen via email naar m.israel@mondia.nl. Wij zien uw sollicitatie graag
uiterlijk op zondag 5 augustus 2018 tegemoet.
Door tussenkomst van de zomervakantie zal een ontvangstbevestiging mogelijk pas in
week 33 verzonden worden (13 t/m 17 augustus). Mogelijk wordt echter een week eerder
(week 32) een voorlopige selectie gemaakt. Evt. kandidaten die op papier geschikt
bevonden worden kunnen hierdoor mogelijk vroegtijdig benaderd worden voor een
sollicitatiegesprekgesprek met dhr. Israel in de loop van week 32.
Meer informatie over arbeidsvoorwaarden, de Mondia Scholengroep e.d. is te verkrijgen bij de
personeelsfunctionaris, dhr. M.T. (Marco) de Veen (m.deveen@mondia.nl).

