
VACATURE
Conciërge/gebouwbeheerder,
Opmaat en ‘t Venne, Nieuw-Vennep

Over onze scholen
Opmaat en ‘t Venne zijn twee basisscholen van de Stichting Jong Leren in Nieuw-Vennep. Basisschool
Opmaat en basisschool ‘t Venne tellen samen ongeveer 660 leerlingen. Beide scholen zitten samen met
kinderopvangorganisatie Op Stoom in gebouw ‘de Breedenborgh’. Het gebouw is in beheer door de vve
gevormd door stichting Jong Leren en de gemeente Haarlemmermeer.
Benieuwd naar onze scholen?

- Meer informatie over Opmaat vind je op: www.basisschoolopmaat.nl
- Meer informatie over ‘t Venne vind je op: www.rkbsvenne.nl

Wat ga je doen?
★ Uitvoeren van klein en groot onderhoud
★ Uitvoeren van kleine huishoudelijke taken
★ Ondersteunen tijdens de organisatie van activiteiten
★ Klachtenafhandeling
★ Contact met diverse onderhoudsbedrijven
★ Bijdrage aan een veilig schoolklimaat
★ Eenvoudige technische problemen oplossen
★ Deelnemen aan het gebruikersoverleg

Vacature
★ Conciërge/gebouwbeheerder
★ Met ingang van 1 januari 2023 (of in overleg)
★ Aanstelling: 1,0 (of in overleg)
★ Dienstverband: tijdelijk, met uitzicht op vast

Functievereisten
Wij zijn op zoek naar een handige en enthousiaste conciërge/gebouwbeheerder die onze scholen
komt versterken!
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Wat verwachten wij van je?
Je bent een betrokken en handige conciërge/gebouwbeheerder. Je vindt het een uitdaging om klussen
aan te pakken. Door jouw bijdrage is het onderhoud van de school goed op orde. Je draagt zorg voor
jouw werkplek en voor de materialen die jij gebruikt. De klussen pak je gestructureerd en nauwkeurig
aan. Ook communiceer je duidelijk over de status van de klussen met de betreffende collega’s. Je werkt
zelfstandig aan je klussen en kan zelf inschatten welke klus er prioriteit heeft. Als er iets onverwachts
gebeurd, kan je snel schakelen. Je bent goed in het leggen van verschillende contacten en weet wie je
voor wat moet benaderen. Je bent secuur in het afhandelen van problemen en klachten.

Arbeidsvoorwaarden
Werken bij Jong Leren is werken met hart voor het onderwijs in een inspirerende en lerende
organisatie. Als werkgever dagen wij jou uit het beste uit jezelf te halen. We bieden je ruimte en
mogelijkheden om je persoonlijke leerdoelen volop te verwezenlijken. Wij vinden samen werken en
samen leren erg belangrijk en hebben oog en aandacht voor onze medewerkers. Als werkgever staan
we voor ons vak en onze medewerkers en we steunen je waar mogelijk. Het bestuur denkt mee met
scholen en met medewerkers.

Sollicitatie informatie
Bij Jong Leren solliciteer je voor een functie op een school. Je eerste aanspreekpunt is daarom de
directeur van de school waar je wilt solliciteren. Als je bent aangenomen, kom je in dienst van Jong
Leren.

Je kunt je sollicitatiebrief en CV mailen naar de directeur of het sollicitatieformulier op onze website
invullen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de directie van de school:
Opmaat: Rosanne Korenhoff rosanne.korenhoff@jl.nu
‘t Venne: Lisa ter Veen lisa.terveen@jl.nu

Over Stichting Jong Leren
Jong Leren bestaat uit 25 prettige confessionele basisscholen waar ouders hun kinderen graag naar toe
brengen en waar je graag werkt als leerkracht, omdat we: samen leren, elkaar ruimte geven en
uitdagen. Iedere school geeft hier op een eigen, unieke manier vorm aan, zodat leerlingen, ouders en
medewerkers hier de vruchten van plukken. Onze scholen staan in de gemeenten Aalsmeer,
Haarlemmermeer, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. Lees meer op www.jl.nu.
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