
 

 

VACATURE  Telefoon 
E-mail 
 
Datum 

: 023-5475371 
: wietse.algera@jl.nu 
 
: 04-10-2019 IKC de Molenwerf in 

Heemstede 

 

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een  
Conciërge  M/V (tijdelijke functie, op basis van 
vervanging) 
Een leuke, sociale en veelzijdige functie, waarbij de 
werkzaamheden worden verricht in en om het 
schoolgebouw. 
 
Wat verwachten wij van je? 
De functie 

De conciërge ondersteunt bij de zorg voor het gebouw 
en nabije omgeving. Tot de taken van de conciërge 
behoren onder andere: 

- telefoon aannemen 

- post sorteren en eventueel verspreiden onder 
leerkrachten 

- kopieer klussen uitvoeren 

- contact onderhouden met diverse 
onderhoudsbedrijven om klussen/storingen door te 
geven, maar deze ook op een goede manier kunnen 
ontvangen. 

- uitvoeren van kleine huishoudelijke klussen, zoals 
koffiezetten, vaatwasser uitruimen, kleine 
boodschappen doen 

- een aula kan klaarzetten wanneer er bijvoorbeeld een 
ouderavond is 

- ondersteuning tijdens de organisatie van activiteiten 
(versieren, klaarzetten, opruimen) 

- eenvoudige technische problemen kunnen oplossen 

- zorgdragen voor de omgeving van de school 
(zwerfvuil etc). 

 

Het profiel 
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- affiniteit met kinderen is een must 

- heeft minimaal LBO werk- en denkniveau 

- beschikt over goede communicatieve vaardigheden 

- betrokken, klantgericht en integer 

- kan zowel goed zelfstandig als in teamverband 
werken 

- heeft basiskennis van Microsoft office (Outlook, 
Word, Excel) 

- is in bezit van een rijbewijs B 

- affiniteit met techniek is een pré. 

 

 

Over onze school 
In overleg en naar behoefte zijn wij op zoek naar een conciërge die ons op 1 komt 
ondersteunen. Het betreft een tijdelijke functie op basis van vervanging. Kijk voor meer 
informatie op: https://www.kcdemolenwerf.nl/ 
 
Procedure 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Rene Koole, directeur 
van de Molenwerf. Reageren graag zo snel mogelijk tot 16 oktober 2019 middels een korte 
motivatie met recent CV, deze kun je sturen naar rene.koole@jl.nu.  
De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben 
voorrang op externe kandidaten.  
 
Over Stichting Jong Leren 
Jong Leren bestaat uit 26 prettige confessionele basisscholen waar ouders hun kinderen 
graag naar toe brengen en waar je graag werkt. 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.   
 

Functie  Conciërge 

Werktijdfactor / aantal uren  Naar behoefte en in overleg: 2 dagdelen per week. 

Werkdagen   In overleg 2 dagdelen op maandag t/m vrijdag 

Type aanstelling   
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Startdatum  Per direct  

Bijzonderheden / opmerkingen  Het betreft een tijdelijke functie op basis van 
vervanging. 
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