
 

 

 

Vacature 

 

De Mondia Scholengroep is voor het Scheldemond College op zoek naar enthousiaste 

pedagogisch- en technisch vaardige: 

 

     Conciërge  
 

Benoemingsomvang: 0,3500 fte (13 uur) 

 

Voornaamste werkzaamheden 

Als conciërge voer je onder andere toezichthoudende taken uit en verleen je diverse 

ondersteunende diensten ten behoeve van het functionele verblijf van gebruikers in en buiten het 

gebouw. 

Je 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 benoeming; 

 Inzet is in ieder geval benodigd tot einde schooljaar (juli 22). Door natuurlijk verloop ontstaan 

mogelijk kansen op doorstroom naar een benoeming met uitzicht op vast; 

 Het gaat primair om inzet op de locatie Scheldemond College; 

 Betrekkingsomvang: ca. 0,3250 FTE (ca. 13 uur); 

 Werkdagen en werktijden: woensdag en vrijdag van 10:00 tot 17:00  

(flexibiliteit m.b.t. werktijden kan benodigd zijn); 

 Aanvang: november 2021 (of anders z.s.m. in onderling overleg). 

 

Wat bieden wij? 

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO VO. Aanvullend heeft de Mondia Scholengroep een breed 

scala aan aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 

 

 

 



Wat verwachten wij? 

 Ervaring in de omgang met leerlingen in de leeftijdsgroep 12-18 jarigen; 

 Dienstverlenend en service gericht zijn; 

 Communicatieve en pedagogische vaardigheden; 

 Flexibele houding; 

 Inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling (pré); 

 BHV-certificaat (pré). 

 

Heb je interesse? 

Wij vragen jou om een Curriculum Vitae op te stellen en deze samen met jouw sollicitatiebrief te 

richten aan de directeur-bestuurder, dhr. A.A.A. Hagt. Je kunt jouw brief en CV mailen naar 

sollicitatie@mondia.nl.  

Wij ontvangen jouw brief graag uiterlijk donderdag 28 oktober.  

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met het hoofd 

facilitaire zaken van de Mondia Scholengroep, dhr. M. Israel, tel. 0118-479400, 

m.israel@mondia.nl.    

Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden en de Mondia Scholengroep kun je contact 

opnemen met  de personeelsfunctionaris, dhr. M.T. de Veen, tel. 0118-479400, 

m.deveen@mondia.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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