Vacature
Ben jij een conciërge die weet van aanpakken?
Ben jij niet bang om een stofzuiger te gebruiken of een schuurspons te hanteren?
Weet jij hoe je een kraanleertje vervangt of een schilderij ophangt?
Maar weet je ook een kind te troosten wanneer deze gevallen is of een ouder op zijn
gemak te stellen wanneer deze zijn/haar kind voor het eerst naar school brengt?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Zaan Primair is een
vooruitstrevende
onderwijsorganisatie met
35 schoollocaties in
Zaanstad.
De komende jaren richt
Zaan Primair zich op het
verstevigen van de rol van
het onderwijs in de
samenleving, waaronder
de ontwikkeling van Brede
Kind Centra, op de
invoering van passend
onderwijs en het borgen
van onderwijskwaliteit.

Voor
zijn wij,
per maart 2019 op zoek naar een
Conciërge / Schoonmaker
Wtf: 0,6 (24 uur)
Omschrijving van de school:
Obs de Overhaal is een kleine school in het buurtgenootschap Krommeniedijk. De
school telt 104 leerlingen verdeeld over vier groepen. De kinderen kennen elkaar bijna
allemaal en ook de medewerkers kennen de leerlingen bij naam. Dit geeft de kinderen
een veilig en geborgen gevoel en zorgt voor persoonlijke en individuele aandacht. Wij
vinden het belangrijk dat iedereen meetelt en zichzelf kan en mag zijn. De persoonlijke
benadering, de open communicatie én de omgeving waarin de school staat, maken van
De Overhaal een unieke plek voor goed onderwijs.
Wij zoeken een collega die:
 Vaardig is in het oplossen van technische problemen en eenvoudige gebreken
kan verhelpen;
 De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden (50% van de uren) in het gebouw
kan verrichten;
 Affiniteit heeft met het onderwijs;
 Enthousiast is en open staat voor nieuwe ontwikkelingen;
 Een teamplayer is die individueel werk kan uitvoeren;
 Goede communicatieve vaardigheden heeft;
 Flexibel is in werktijden;
 Werkervaring heeft als conciërge en/of schoonmaker.
Wij bieden:
 Een baan voor vijf dagen met flexibele werktijden (24 uur);
 Een prettige sfeer;
 Samenwerking met zeer gemotiveerde collega’s;
 Salarisschaal 3 (€ 1541 tot € 2131 per maand op basis van 40 uur) conform CAO
Primair Onderwijs.
Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk 29 december 2018 per e-mail richten aan:
Stichting Zaan Primair, betreft sollicitatie ZP 18-89 Obs de Overhaal. Mailadres:
info@overhaal.nl
Sollicitaties zonder motivatiebrief of CV zullen niet in behandeling worden genomen.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Desi van Waaijen, directeur, via tel. nr. 0652330764
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

