Vacature
Voor locatie Sportstraat
zijn wij
per 1 augustus 2019 op zoek naar een
Conciërge / Schoonmaker
Wtf: 1.0
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.

Dynamica XL bestaat uit vier onderwijslocaties voor (voortgezet) speciaal (basis)
onderwijs en een Dienstencentrum. Kenmerkend voor al onze leerlingen is dat ze
extra ondersteuning nodig hebben bij hun ontwikkeling. Op de SBO locatie aan de
Sportstraat is een vacature ontstaan voor conciërge/schoonmaker.
Omschrijving van de school:
Dynamica XL locatie Sportstraat is een school voor speciaal basisonderwijs. Onze school
is bedoeld voor leerlingen die het net niet redden in het regulier onderwijs vanwege
leer- en/of gedragsproblemen. De school heeft 10 groepen en is momenteel nog
gehuisvest in een ouder gebouw. Naar verwachting zal in 2021 ons nieuwe
schoolgebouw gereed zijn.
Wij zoeken een collega die:
• Werkervaring heeft in de schoonmaakbranche en de dagelijkse
schoonmaakwerkzaamheden (50% van de uren) in het gebouw kan verrichten;
• Affiniteit heeft met onze doelgroep, en het leuk vindt om met onze kinderen
verbinding te maken.
• Aardig is in het oplossen van technische problemen en eenvoudige gebreken
kan verhelpen;
• Het schoolplein netjes kan houden.
• 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.
Wij bieden:
• Een baan voor vijf dagen;
• Een prettige sfeer;
• Samenwerking met zeer gemotiveerde collega’s;
• Een omgeving waar je er toe doet!
• Salarisschaal 3 (€1594,20 tot € 2185 per maand op basis van 40 uur) conform
CAO Primair Onderwijs.
Je kunt jouw brief met CV tot uiterlijk 17 mei 2019 per e-mail richten aan: Stichting Zaan
Primair, ovv 19-34 Conciërge/Schoonmaker. Mailadres: po@zaanprimair.nl
Voor inlichtingen kun je terecht bij Babs Schipper, directeur, via tel. nr. 0657784780
Gesprekken staan gepland op maandag 3 juni .

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

