Profielschets
Conciërge
op OBS de Hasselbraam

Vanwege de pensionering van de huidige conciërge/onderhoudsmedewerker
zoeken wij een nieuwe collega voor 0,4 fte
Formele informatie
● Functie: conciërge/onderhoudsmedewerker B (CAO-PO/19-00159)
● Salarisschaal: 3
● Werktijdfactor: 0,4 fte
● Aanstelling: tijdelijk met uitzicht op aanstelling voor onbepaalde tijd bij voldoende
functioneren.
● Ingangsdatum: zo snel mogelijk

OBS de Hasselbraam
OBS de Hasselbraam is een school gelegen in de wijk Heiakker in Deurne. De school is gestart
in 1987 en ligt aan de Torteltuin. OBS de Hasselbraam heeft een stabiel leerlingenaantal; per 1
oktober 2020, hebben wij 254 leerlingen. Het marktaandeel van het openbaar onderwijs in
Deurne blijft de laatste jaren gestaag groeien. OBS de Hasselbraam is een van de twee
openbare scholen in de gemeente Deurne. Vanuit het openbare karakter hechten we veel
waarde aan inbreng van kinderen. We werken o.a. met een KinderMedezeggenschapsraad,
genaamd de Torenkamer.

Bouwstenen van ons onderwijs
Samen aan het werk
Ruimte voor eigen inbreng en
initiatief
Aanzetten tot denken en
doen

Voor meer informatie over onze visie kijk op de website www.dehasselbraamdeurne.nl

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een fijne, representatieve, handige en technische collega die vanuit
zijn of haar deskundigheid de werkzaamheden van conciërge op zich kan nemen. Je speelt
daarbij steeds weer in op de wisselende omstandigheden op onze school.
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Wat ga je doen?
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Je taken bestaan onder andere uit het netjes en opgeruimd houden van de school: je
verricht daarbij schoonmaakwerkzaamheden voor zover deze niet door de (externe)
schoonmakers worden uitgevoerd. Je ziet zelf wanneer dit nodig is;
In overleg doe je regelmatig bestellingen / boodschappen;
Je verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals het opnemen van de telefoon en
kopieerwerk. Hierbij horen ook het onderhouden van de contacten met leveranciers;
Je zet meubilair voor informatiemiddagen/-avonden klaar;
Je voert kleine reparaties uit in het schoolgebouw, (speel)terrein en inventaris uit en
je beheert de inventaris;
Je neemt klachten van technische aard aan en lost deze op. Je draagt actief bij aan
een veilig schoolklimaat;
Je bent de contactpersoon/aanspreekpunt voor de facilitaire ondersteuning van
activiteiten van derden;
Je bent (redelijk) ICT vaardig. Je signaleert (kleine) verstoringen en gebreken aan
apparatuur en installaties en doet indien mogelijk voorstellen voor reparatie en/of
vervanging;
Je ondersteunt incidenteel bij schoolkamp en excursies.

Je zal gaan werken volgens een werkschema waarin werkafspraken zijn vastgelegd. Hierin
verwachten wij van jou als conciërge dat je autonoom bent en vanuit een flexibele en
proactieve houding invulling geeft aan de gevraagde werkzaamheden. Je legt
verantwoording af aan jouw leidinggevende.

Wat vragen wij van jou?
●
●
●

●

●
●
●
●

Je ziet werk en hebt oog voor wat er speelt in en om onze school. Je zorgt ervoor dat
de school en omliggende terreinen netjes en opgeruimd blijven;
Je bent altijd rustig en (klant)vriendelijk. Je staat bezoekers mondeling/telefonisch
correct te woord;
Je bent handig en hebt praktisch gerichte kennis en vaardigheden in het omgaan
met apparaten en de toepassingsmogelijkheden ervan. Je hebt basiskennis van ICT
en je bent vaardig in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en
onderhoud;
Je vindt het leuk om met de doelgroep om te gaan, kinderen van 4 tot 12 jaar. Je
toont respect voor de meningen en wensen van leerlingen en spreekt ze (wanneer
nodig) aan op gedrag;
Je kunt goed blijven presteren onder tijdsdruk of onverwachte situaties. Je reageert
dan snel en op de juiste manier;
Je bent nauwkeurig en zorgvuldig. Je bewaakt je eigen grenzen van kennen en
kunnen;
Je bent in het bezit van een BHV of EHBO-diploma en/of je bent bereid om dit
diploma te gaan halen;
De werktijden en werkdagen bepalen we samen in goed overleg. Incidenteel
ondersteun je tijdens ouderavonden.

Wat bieden we jou?
●
●

Een aanstelling voor wtf 0,4. Vanaf 1 januari 2022 gaat het om een tijdelijke
aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
Inschaling in schaal 3 van de cao Primair Onderwijs;
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●
●

Regelmatig contact met je collega conciërges van andere PlatOO-scholen;
Een leuke functie met veel afwisseling en uitdaging.

Meer weten?
Bel gerust met Gabriella Buijs, directeur OBS De Hasselbraam op 06 24588228
Graag zo snel mogelijk reageren voor 5 januari 2021 met een motivatiebrief en cv naar
vacatures@platoo.nl
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