
VACATURE  

Functie 
Conciërge  
 
Dienstverband 
0.8 FTE  
Schaal 4 
Tijdelijk, met uitzicht op vast 
 
Startdatum 
1 augustus 2022 
 
 
Taken  

• Beheer en onderhoud van het gebouw 

• Het dagelijks openen en afsluiten van het gebouw 

• Surveilleren tijdens de pauzes 

• Contact onderhouden met collega’s, leerlingen, externe bezoekers/bedrijven 

• (technische) ondersteuning in het theater 

• Afhandelen telefoon en receptie (bij afwezigheid receptionist). 

 

  

Wie zoeken wij? 

Iemand met technisch inzicht en ervaring, die zelfstandig kan werken maar zeker ook in teamverband.  

Die fysiek in staat is om met enige regelmaat fysiek (sjouw)werk te verrichten, bereid is om af en toe in de avonduren of 

weekenden te werken en in het bezit is van een EHBO- en BHV diploma.  

Daarnaast zoeken wij iemand die gemotiveerd, enthousiast, daadkrachtig en stressbestendig is met een natuurlijk 

overwicht en over aantoonbare pedagogische vaardigheden beschikt.  

Affiniteit met leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar is onmisbaar, net zoals een flinke dosis humor een teamgeest.  

 

Wat bieden wij? 

Je komt te werken op een middelgrote school met ongeveer 825 leerlingen uit Vianen en de omringende dorpen. Op het 

Oosterlicht College Vianen kunnen leerlingen terecht voor de basisberoepsgerichte leerweg tot en met de havo. De school 

is volop in ontwikkeling en de lijnen tussen de verschillende afdelingen en tussen collega’s zijn kort. De school heeft een 

dorps karakter met een stads randje. Wij verzorgen bijeenkomsten voor nieuwe docenten en medewerkers en zorgen voor 

een goede begeleiding, mede hierdoor ervaren zij hun komst als een warm bad. Door het sociale karakter en goede 

ontwikkelingsmogelijkheden werken veel van onze medewerkers al jaren met veel plezier op de school.  

 

De functie wordt ingeschaald in schaal 4 (min. € 1854,- max. € 2570,- bij een fulltime aanstelling). Daarnaast bieden wij 

secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering , fiscale voordeelregelingen 

zoals de uitruil reiskosten, de aanschaf van een fiets, laptop of mobiele telefoon. 

 

Sollicitatieprocedure  

De sollicitatiebrief met motivatie en je CV kan je tot en met vrijdag 17 juni  per e-mail verzenden naar 

sollicitatie.vianen@oosterlicht.nl.  

Heb je behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Peter van Schinkel via 0347-325620.   
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