
	

	

CONCIËRGE             Circa 0,8 fte (32 uur) 
 
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige en initiatiefrijke conciërge met een positieve en 
flexibele instelling die graag op een school aan de slag gaat en bewust kiest voor het 
onderwijs. Het Niftarlake College is een middelbare school gelegen in Maarssen. 
 
De conciërge verricht in voorkomende gevallen, technische en ondersteunende 
werkzaamheden en draagt zorg voor een veilig schoolklimaat op het Niftarlake College. 
 
Taken o.a.: 

- verzorgen van toezicht en beveiliging in en om de gebouwen; 
- op een positieve manier omgaan met leerlingen en waar nodig hierbij  
 grenzen stellen; 
- het schoolgebouw netjes (onder)houden; 
- `helpen bij het schoonhouden van het gebouw en de omgeving; 
-  het uitvoeren van verschillende hand &spandiensten zoals helpen  
 klaarzetten van meubilair, interne verhuizingen, schoonmaak in- en om de 
 gebouwen, gangen netjes en opgeruimd houden etc.; 
-  het uitvoeren van eenvoudige reparaties; 
-  het adequaat reageren in geval van calamiteiten; 
- indien noodzakelijk de telefoon op de receptie beantwoorden en de  
 absenten noteren; 
- het verzorgen van koffie en/of thee bij vergaderingen en bijeenkomsten. 
  

Profiel: 
- verantwoordelijkheid voelen voor het gebouw van onze school en de  
 schoolomgeving; 
- goed kunnen samenwerken; 
- affiniteit met onze doelgroep; 
- affiniteit met digitalisering; 
- goed kunnen communiceren met leerlingen en personeel en zichtbaar zijn in  
 de school; 
- het op acceptabele wijze leerlingen aanspreken en eventueel corrigeren; 
- flexibel inzetbaar en af en toe ook in de avonduren beschikbaar zijn; 
-  in bezit van een BHV-diploma of bereid dit te behalen; 
-  representatieve en daadkrachtige uitstraling; 
- kennis van veiligheidsvoorschriften is een pré. 

 
De functie wordt gewaardeerd in schaal 4 volgens de CAO VO. (Max. € 2.532 bij een 

fulltime aanstelling). 
 
Heb je interesse in werken bij het Niftarlake College? Mail dan je cv en motivatie  
vóór maandag 26 oktober naar sollicitatie@niftarlake.nl. 


