Vacature
VACATURE
CONCIËRGE
Ben jij op zoek naar een leuke baan? Het team en de leerlingen
van OBS de Hoef & Hugo, locatie de Hoef (onderdeel van
Stichting Bravoo) zoekt met ingang van 29 augustus naar
conciërge voor 32 uur in de week.
Met schoollocaties in de wijken Baardwijk en Bloemenoord draagt
OBS de Hoef & Hugo bij aan het openbaar basisonderwijs in de
gemeente Waalwijk. Een enthousiast team van leerkrachten
werkt elke dag aan een brede algemene ontwikkeling van de
leerlingen. Door de kinderen keuzevrijheid en
verantwoordelijkheid te bieden, wordt bijgedragen aan de
persoonsontwikkeling van het kind. Kwalitatief onderwijs staat
hierbij centraal, zodat kinderen opgroeien tot zelfstandige en
ruimdenkende individuen. Elk kind wordt gezien op OBS De Hoef
& Hugo. Een school waar leerlingen zich veilig en geaccepteerd
voelen en waarbij het creëren van een prettige werkomgeving
hoog in het vaandel staat.

We zoeken iemand die:
•

Open en eerlijk is;

•

Communicatief vaardig is naar leerlingen, collega’s, ouders en
andere partijen in en om de school;

•

Werk signaleert en graag zorgt voor een opgeruimd gebouw;

•

Goed kan organiseren en de handen uit de mouwen weet te
steken;
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Vacature
•

Een rustige en vriendelijke uitstraling heeft;

•

Bij voorkeur facilitaire ervaring heeft.

Wij bieden:
▪

Aantal uren: 32 (WTF 0,8)

▪

Werkdagen: in overleg

▪

Dienstverband: het gaat om een tijdelijke benoeming met bij
goed functioneren uitzicht op een benoeming voor
onbepaalde tijd.

▪

Startdatum: 29 augustus

▪

Salaris: schaal 3 of 4 o.b.v. passende werkervaring conform
CAO PO.

Informatie
Heb je interesse en wil jij ons team komen versterken? Reageer dan vóór 15 juli en stuur je CV en
sollicitatiebrief per mail naar l.vandewiel@stichtingbravoo.nl

Voor nadere informatie kunt je contact opnemen met Lotte van de Wiel (directeur). T: 0416-561600
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