Vacature
Conciërge
Betrekkingsomvang vacature:
Werkdagen:
Functieschaal:
Werkzaamheden:

WTF 0,4 (16 uur per week)
woensdag t/m vrijdag
OOP schaal 3
onderwijsondersteunende taken

Ingangsdatum vacature:

1 december 2018 of z.s.m. daarna

Wij zoeken een conciërge die:







Onderstaande werkzaamheden uit het bestaande functieprofiel verricht.
een enthousiaste teamplayer is.
bereid is om met een WTF van 0,4000 (16 uur) te werken op woensdagochtend,
donderdag en vrijdagochtend.
de rol van gastheer/gastvrouw op zich neemt.
bereid is om bepaalde periodes stagiaires niveau 1 te begeleiden.
In het bezit is van EHBO of BHV of bereid is deze opleiding te gaan volgen.

Werkzaamheden
Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, rekening
houdend met (technische) onderhoudsvoorschriften en -afspraken.
 Signaleert (ver)storingen.
 Verhelpt eenvoudige gebreken.
 Neemt, hoort klachten van technische aard aan.
 Geeft klachten van technische aard door of meldt (ad hoc) situaties (bijv. tijdens
controle rondes).
 Legt administratieve gegevens samenhangend met de te verrichten technische taken
vast.
 Verstrekt informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van
werkzaamheden.

Ondersteunende werkzaamheden.
 Helpt bij het voorbereiden van activiteiten en klaarzetten van materialen in ruimtes.
 Beheert het magazijn en bestelt food, schoonmaakartikelen en kantoorartikelen.
 Maakt kopieën.
 Zet koffie en thee.
 Verricht eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden.
Werkzaamheden op het gebied van kind-ondersteunende zaken.
 Spreekt kinderen aan of attendeert de leraar op ordeproblemen conform interne
gedragsregels.
 Neemt meldingen van ziekte, te laat komen e.d. aan.
 Wordt ingezet bij surveillance of andere toezichthoudende zaken indien de
organisatie hiervoor kiest.

Schoolprofiel: Kindcentrum De Rakt
Algemeen:
Kindcentrum De Rakt bestaat uit een basisschool, peuterspeelzaal en voor- en naschoolse
opvang (onze partner hierin is Spring Kinderopvang). Het Kindcentrum is gelegen aan de
Baroniehof 212 te Helmond en bestaat uit 9 groepen en 2 peutergroepen. Per 1 oktober
2018 telde de school 208 leerlingen en de peuterspeelzaal 32 kinderen.
Team:
Het team o.l.v. directeur Marcel Wijgergangs bestaat uit 25 personeelsleden verantwoordelijk voor onderwijs en opvang. Er wordt gewerkt binnen een onderbouwteam (PSZ t/m
groep 3) en bovenbouwteam (groep 4 t/m 8).
Binnen het team is de afgelopen jaren volop geïnvesteerd in scholing op verschillende
expertises. We hebben specialisten op het vlak van gedrag, interne begeleiding, techniek,
muziekonderwijs, beeldende vorming en kunsteducatie, taal/ lezen, SoVa, beeld-coaching,
ICT, beweging en een leerkracht onderzoeker op het vlak van Denken om te leren.
Wat kenmerkt KC De Rakt?
De populatie van De Rakt is een mooie afspiegeling van de wijk Rijpelberg. We zien de
afgelopen jaren een toename van leerlingen met een niet Nederlandse achtergrond. Vooral
in de onderbouw is sprake van deze toename waarbij het merendeel van kinderen een
Poolse achtergrond heeft. In ons aanbod betekent het dat er een extra focus ligt op een
sterk taalaanbod voor de peuters en kleuters.
Welbevinden staat hoog in het vaandel evenals samenwerking (zowel binnen het KC als met
externe partners) en de focus op kunstzinnige vorming.
Ons pedagogisch klimaat is van een hoog niveau en daar zijn we trots op!

Procedure
De vacature zal zowel in- als extern worden uitgezet, waarbij geschikte interne kandidaten
voorrang hebben bij het invullen van de vacature. Indien u interesse heeft in deze functie
kunt u voor vrijdag 9 november a.s. reageren via de website www.obshelmond.nl.
Gesprekken zullen worden gepland in week 46. Voor meer informatie kunt u terecht bij de
heer Marcel Wijgergangs, tel.nr. 06-13443670 of 0492-511157.

