Vacature

Hoofdconciërge (wtf 1,0)
Montessori Lyceum Groningen
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

17 juni 2022
26 juni 2022
22.208

Het Montessori Lyceum Groningen is een havo/atheneum(+)-school met een uitdagende onderwijsvisie en een
erkend Montessoriprofiel. Bij ons staan de ontwikkeling en het leren van leerlingen centraal. Leerlingen
ontwikkelen zich in een stimulerende omgeving tot onafhankelijke jonge mensen. Het Montessori Lyceum
Groningen is een school met een eigen visie en een veilig, uitdagend leerklimaat, een school waar de leerling
zichzelf kan zijn.
Functie
Met ingang van 1 september 2022 zijn wij op zoek naar een energieke en enthousiaste hoofdconciërge; deze
functie is in ons functieboek opgenomen als Facilitair en onderhoudsmedewerker C. Het betreft een vacature op
reguliere uren.
Je maakt onderdeel uit van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) dat het onderwijs daar waar nodig
ondersteunt.
Wat zijn je werkzaamheden?
Zorg dragen voor de dagelijkse aansturing van de facilitair medewerkers en de coördinatie van de
bijbehorende werkzaamheden;
Uitvoering van reprowerkzaamheden;
Toezicht houden op de orde en netheid van gebouwen en terreinen;
Het opheffen van storingen;
Het signaleren van wenselijke vervanging van apparatuur/installaties, de inrichting en van onderhoud
van het gebouw;
Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden voor verbouwingen/aanpassingen;
Ondersteuning bieden bij ouderavonden;
Het uitvoeren van diverse werkzaamheden die het onderwijsleerproces, de leerlingen en docenten
ondersteunen.
Wij zoeken een collega die:
beschikt over een relevante opleiding op MBO-niveau en/of relevante werkervaring;
beschikt over een BHV-licentie of de bereidheid heeft deze te behalen;
zich eigenaar voelt van de schoolgebouwen en het bijbehorende terrein;
goed kan samenwerken met collega’s;
dienstverlenend en hulpvaardig is;
het werk “ziet liggen” en een hands-on mentaliteit heeft;
vriendelijk is waar het kan en streng is waar het moet, zowel in de omgang met collega’s als met
leerlingen;
mede zorg draagt voor een veilige sfeer in de school;
een coachende rol kan vervullen naar zijn collega’s;
bereid is om ’s avonds te werken, indien nodig;
bereid is om in de schoolvakanties te werken (vakantiewacht).
Salaris
Deze functie is gewaardeerd in schaal 06 van de geldende cao VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 2.826 ,- bij een volledige aanstelling.
Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons draait het om het creëren van
meerwaarde voor elke leerling en uiteindelijk voor de maatschappij. Dat maakt het werken in het onderwijs ook
zo betekenisvol. Jij speelt een belangrijke rol in de mate waarin we slagen om onze missie te behalen.
Vanuit de kernwaarden verbinden, vertrouwen en vernieuwen geven wij – ieder vanuit zijn eigen rol – inhoud aan
ons werk en een bijdrage aan het onderwijs. Oog voor eigen ontwikkeling stimuleren wij met een uiteenlopend
aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! We zien je reactie tegemoet via het sollicitatieformulier op onze website. In
het formulier kan je aangeven naar welke vacature je solliciteert.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.montessorilyceumgroningen.nl
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij mevrouw N. Mensinga (rector) via n.mensinga@o2g2.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

