
 

 

 

 
 
 
 

Vacature – Conciërge 0,8 FTE  
  
Stichting SOCA zoekt een conciërge voor een werktijdsfactor van 0,8 FTE.   
Je hoofdtaak als conciërge is het uitvoeren van routinematig onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden en ondersteunende werkzaamheden aan het gebouw, 
schoolterrein en inventaris volgens vaste afspraken en procedures.   
Als conciërge van SBO de Welle ben je mede ‘het gezicht’ van onze school. Je bent alert 

op hoe mensen zich gedragen in en rond de school en kunt goed omgaan met de hectiek/ 
drukte op een school. Wij zoeken iemand die van aanpakken houdt.  

 

Onder de werkzaamheden van de conciërge op SBO de Welle vallen o.a.;   
 

• Ziet toe op een schoon en veilig gebouw, terrein en inventaris en signaleert 
gebreken;  

• Verricht kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen 
en inventaris;  

• Signaleert (ver-) storingen, verhelpt eenvoudige storingen;  
• Is coördinator van de ouderklusgroep gedurende ongeveer 5 avonden per jaar;  
• Neemt klachten aan van technische aard en geeft deze door aan de                

directeur-bestuurder;  
• Verricht eenvoudige administratieve taken ten aanzien van technische 

werkzaamheden;   
• Verricht post- en kopieer en kleine schoonmaakwerkzaamheden;  
• Assisteert bij schoolactiviteiten, ook in de avonduren;  
• Verantwoordelijk voor alarmafhandelingen;  
• Het uitvoeren van het afvalbeleid.  

 

Functie-eisen;  

  

• Zelfstandig en proactief kunnen werken;  

• Technisch inzicht;  

• Goede communicatieve vaardigheden;  
• Een no-nonsense en flexibele houding; je weet van aanpakken, je straalt 

enthousiasme uit en je hebt humor;  

• Een oplossende, onderzoekende en positief kritische houding;  

• Het vermogen om te reflecteren op eigen handelen.  
  

SBO de Welle biedt;  
 

• Een mooi nieuw/ gerenoveerd gebouw;  

• Een nieuwe boerderij bij de school; 

• Veel ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling;  

• Een gevarieerd team met enthousiaste, deskundige en betrokken collega’s;  

• Inschaling volgens PO – schaal 3;  

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, die bij goed functioneren 
wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

 
 

Ben jij de conciërge die wij zoeken?   

  
Als je voor deze vacature belangstelling hebt en je herkent in het profiel, horen wij graag 
van je. We gaan ervan uit dat je als kandidaat beschikt over bij de functie passende 
kwaliteiten. 

  
De gesprekken vinden plaats in week 49 en 50.   
Aanvangsdatum uiterlijk 1-3-2022. 



 

  

  

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je versturen naar 

jw.stegeman@sbodewelle.nl   
Meer informatie kun je opvragen bij de directeur-bestuurder Jan-Willem 

Stegeman via 0546-706520 of 06-11681630.  

  
We zien je reactie graag voor 4 december 2021 tegemoet.  
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