
 

Vacature 

Basisschool De Ridderhof 

zoekt 
een hoofd conciërge 

(31 uur) 
Per 1 september 2019 of mogelijk eerder. 

 
Jij bent een enthousiaste conciërge voor onze school. Nieuwe ontwikkelingen in school zie je als een 
uitdaging en pak je met beide handen aan. Jij bent doelgericht, beschikt over een actieve 
werkhouding en bent sterk in samenwerken. Verder ben je creatief in het bedenken van handige en 
praktische oplossingen en ben je een zelfbewuste persoonlijkheid die wil blijven leren. Je bent het 
visitekaartje van de school. 
 
Wat vragen wij van een nieuwe collega conciërge 

• Je hebt een gemotiveerde en professionele houding. 

• Je hebt inzicht in en kunt zelfstandig eigen taken en werkzaamheden uitvoeren. 

• Je kunt (technische) fysieke klussen uitvoeren in en om de school 

• Je hebt kennis en kunde op het gebied van computergebruik. 

• Je hebt kennis en vermogen om technische ICT-zaken uit te voeren 

• Je hebt affiniteit om met leerlingen en ouders uit onze wijk om te gaan 

• Je beschikt over goede (Nederlandse) communicatieve vaardigheden 

• Je beschikt over ruime flexibiliteit. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs. 
 
 
Wat bieden wij een nieuwe collega? 

• Een uitdagende en veelzijdige werkplek op een grote basisschool. 

• Werken met een enthousiast en gemotiveerd team. 

• Een zelfstandige baan met veel ruimte voor eigen initiatief. 

• Positieve en professionele sfeer. 

• Salariëring, taken en uren conform CAO. 

• Mogelijkheden tot ontwikkeling en scholing. 

• Werken op een school die volop in ontwikkeling is met begeleiding op maat. 

• Prettig samenwerken met collega’s waarin volop kansen liggen om je eigen 

ontwikkeling verder vorm te geven. 
 

Informatie op te vragen bij de adjunct directeur Jelle Weeda: 

Tel: 030 – 6703469 06-45256504 

Vanaf 1 juli a.s. starten de sollicitatiegesprekken. 

Je brief en CV ontvangen wij graag per omgaande. 

j.weeda@deridderhof.net  

mailto:j.weeda@deridderhof.net

