Vacature Conciërge
bij SO en VSO De Zonnehoek
Wil jij iedere dag het verschil maken?
Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn zoekt voor het SO en VSO De Zonnehoek in
verband met het aanstaande pensioen van de Conciërge per 1 september 2022 een

Conciërge / Onderhoudsmedewerker B (M/V) voor 0,6 FTE
SO De Zonnehoek is een onderwijs- en expertisecentrum voor leerlingen van 4-12 jaar met een
verstandelijke beperking. VSO De Zonnehoek is een onderwijs- en expertisecentrum voor
leerlingen van 12-18 jaar. Samen behoren zij tot de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs in
Apeldoorn.
De stichting vertegenwoordigt een diversiteit aan speciaal en regulier onderwijs waardoor wij uniek
en onderscheidend in de regio zijn. Zo heeft de stichting naast ambulante begeleiding en het
Autisme Steunpunt Apeldoorn ook een SBO (De Prinsenhof) en een praktijkonderwijsschool
(De Boog) waar leerlingen reguliere diploma’s kunnen halen.
CSO De Zonnehoek staat regionaal en landelijk bekend om de deskundigheid op het gebied van
autismespectrumstoornissen (ASS). Bij CSO De Zonnehoek mag elke leerling zichzelf zijn.
We geloven in de mogelijkheden van ieder kind en willen de leerlingen begeleiden naar een
passende plek in de samenleving.
Wat ga je doen?
De werkzaamheden worden verricht op twee locaties; te weten SO De Zonnehoek in Zuidbroek te
Apeldoorn en VSO De Zonnehoek in De Maten te Apeldoorn.
De Conciërge / Onderhoudsmedewerker B verricht technische onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden, houdt toezicht op gebouwen, begeleidt leerlingen bij de uitvoering van
facilitaire werkzaamheden en draagt bij aan een veilig schoolklimaat.
Daarnaast treedt de Conciërge / Onderhoudsmedewerker B op als contactpersoon voor bedrijven
die worden ingezet voor facilitaire cq. onderhoudswerkzaamheden, beheert hij/zij het magazijn en
de voorraden, bestelt goederen, controleert de goederen bij binnenkomst en draagt zorg voor de
logistieke en administratieve afhandeling. Tevens assisteert de conciërge bij representatieve
activiteiten en verzorgt hij/zij in voorkomende gevallen naast koffie en thee tevens post-, kopieer,
catering- en schoonmaakwerkzaamheden.
Voor deze functie zoeken wij iemand met:
•
praktische gerichte kennis over de omgang met en toepassing van technische apparaten;
•
vaktechnische kennis en kennis van technische / veiligheidsvoorschriften en specificaties
van algemene apparatuur en installaties en gebouwen;
•
vaardigheid in het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, het verrichten
van kleine verbouwingen en in het aansluiten van ICT-voorzieningen;
•
vaardigheid om contact te onderhouden met medewerkers van externe facilitaire
organisaties, leveranciers, bezoekers, collega’s en leerlingen.
•
vaardigheid om overtredingen van huis- en gedragsregels te signaleren en in te grijpen
indien nodig.
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functie geldt verder dat wij op zoek zijn naar iemand met:
een positief christelijke levensinstelling;
een flexibele houding en stressbestendigheid;
inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsorganisatie;
een BHV-/EHBO-diploma.

Wat bieden wij?
Het betreft een vacature voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.
De functie is gewaardeerd in schaal 4 op basis van de cao primair onderwijs. Inschaling vindt
plaats op basis van opleiding en ervaring.

Interesse?
Dat zien wij uw sollicitatie graag tegemoet!
Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae kunt u per e-mail versturen naar info@cso-dezonnehoek.nl.
Wij zien uw reactie graag uiterlijk maandag 13 juni 2022 tegemoet.
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 22 juni 2022.
Inlichtingen over deze afwisselende baan zijn te verkrijgen bij de directeuren van De Zonnehoek,
dhr. N. Goedegebuur en mw. K. Hol-Kruimink. Zij zijn bereikbaar via onderstaande
telefoonnummers.

SO De Zonnehoek
Dhr. N. Goedegebuur
Citroenvlinder 77
7323 RC Apeldoorn
Tel.: 055-5340741
E-mail: info@cso-dezonnehoek.nl
Website: www.cso-dezonnehoek.nl

VSO De Zonnehoek
Mw. K. Hol-Kruimink
Heemradenlaan 102
7329 BZ Apeldoorn
Tel.: 055-5342525

