
 
 

Het Christelijk Gymnasium Utrecht is een school waar leerlingen en personeelsleden samenwerken 

aan een goed schoolklimaat. De school kenmerkt zich door een goede sfeer en uitstekende 

resultaten. Het CGU voert een personeelsbeleid waarin (culturele) diversiteit een speerpunt is. Wij zijn 

een inclusieve organisatie die streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de 

Utrechtse samenleving. Ons onderwijs en vacatures staan nadrukkelijk open voor iedereen. 

 

Per direct zoeken wij een enthousiaste en zelfstandige 

 

Medewerker facilitair (1FTE) 

 

Inhoud van de functie 

Als medewerker facilitair draag je zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het 

schoolgebouw. Hierbij werk je nauw samen met 2 collega’s. Je houdt toezicht tijdens pauzes en treedt 

op bij conflicterend gedrag van leerlingen. Je ziet toe op correcte afhandeling van strafmaatregelen. 

Je bent aanspreekpunt voor leerlingen als ze vragen hebben en ziet toe op een veilige en schone 

school. Daarnaast ben je inzetbaar voor facilitaire ondersteuning tijdens ouderavonden, richt de 

plenaire zaal in en ziet toe op de technische installatie. Ook onderhoud je het buitenterrein.  

Jij beheert de repro. Je draagt zorg voor het dagelijkse onderhoud, vult papier en toner aan. Je weet 

goed om te gaan met de meer complexe kopieeropdrachten zoals het verwerken van documenten 

(opdrachten) tot sets of boekjes. De meeste storingen weet je zelfstandig op te lossen. Bij complexe 

storingen ben je contactpersoon van de leverancier.  

Bij voorkeur ben je werkzaam tussen 10 en 18 uur i.v.m. het afsluiten van de school en aansturen van 

de schoonmaakploeg. Daarnaast ben je bereid en beschikbaar om werkzaamheden te verrichten bij 

avondopenstellingen, open dagen en andere activiteiten buiten de normale openingstijden. 

 

Functie-eisen 

o goede communicatieve en organisatorische vaardigheden 

o een positieve benadering van leerlingen en collega’s 

o klantgerichte en flexibele houding, prioriteiten kunnen stellen 

o (technische) kennis van gebouwen, apparaten en installaties 

o inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling 

o affiniteit met de doelgroep 

o vaardigheid in het optreden bij conflicten en verstoringen of de bereidheid tot het ontwikkelen 

daarvan 

Wij bieden 

o een functie op een school met een goede sfeer en een veilige omgeving 

o een fijn team van collega’s 

o goede mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling 

o een salaris volgens CAO-VO schaal 4 en goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Interesse?  

Belangstellenden verzoeken we te reageren per mail via sollicitatie@cgu.nl, t.a.v. de rector mevrouw 

I. Schaveling, Koningsbergerstraat 2, 3531 AJ Utrecht. Nadere informatie met betrekking tot de 

vacature is te verkrijgen bij mevrouw I. Schaveling via 030-2843000.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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