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Wij zijn een unieke openbare vmbo-school die werkt volgens de Montessori-gedachte ‘leer mij het zelf te doen’.
Vanuit die gedachte begeleiden we onze leerlingen naar zelfstandigheid. De complete ontwikkeling van onze
leerlingen staat voorop met ruimte voor nieuwsgierigheid en ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen.
Bij dat leerproces, waarbij de leerlingen steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen, heeft het team een
begeleidende rol. We richten ons onderwijs zoveel mogelijk gepersonaliseerd in en maken daarbij gebruik van
digitale methodes. We coachen leerlingen zodanig, dat zij het beste uit zichzelf halen, binnen een hechte en
veilige leergemeenschap, met oog voor de ander en respect voor elkaar. Leerlingen krijgen de ruimte om hun
eigen stijl van leren te ontdekken en om zich binnen kaders te ontwikkelen, met structuur en aandacht vanuit
het team. Dynamisch en volop in ontwikkeling, wij vinden het leuk om kinderen te helpen: dat is het Montessori
Vaklyceum.
Functie
Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren collega voor de functie van conciërge; deze functie is in ons
functieboek opgenomen als Facilitair en onderhoudsmedewerker B. Het betreft een tijdelijke vacature op
reguliere uren. Je maakt onderdeel uit van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP). Samen met je
collega’s draag je zorg voor het ondersteunen en begeleiden van het primaire proces.
Je bent een teamspeler, maar je bent ook goed in staat om zelfstandig je werkzaamheden uit te voeren.
Voor deze functie is het van belang dat je affiniteit hebt met onze doelgroep en beschikt over een proactieve en
flexibele instelling. Je hebt contact met leerlingen, ouders van onze leerlingen en externe instanties.
Wat zijn je werkzaamheden?
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
het dagelijks verzorgen van het dagrooster;
baliewerkzaamheden;
uitvoering van reprowerkzaamheden;
toezicht houden op de orde en netheid van gebouwen en terreinen;
het ondersteunen bij en uitvoeren van facilitaire werkzaamheden;
het opheffen van storingen;
de facilitaire ondersteuning rondom bijzondere activiteiten zoals ouderavonden, rapportvergaderingen,
schoolfeesten;
het uitvoeren van diverse werkzaamheden die het onderwijsleerproces, de leerlingen en docenten
ondersteunen.
Wij zoeken een collega die:
beschikt over minimaal MBO+ werk-/denkniveau;
bij voorkeur ervaring heeft in een vergelijkbare functie in het onderwijs;
beschikt over een BHV-licentie of de bereidheid heeft deze te behalen;
beschikt over goede pedagogische vaardigheden in de dagelijkse omgang met onze VMBO leerlingen;
vriendelijk is waar het kan en streng is waar het moet, zowel in de omgang met collega’s als met
leerlingen;
het werk “ziet liggen” en een hands-on mentaliteit heeft;
zorgvuldig is in het afhandelen van processen en werkzaamheden;
een dienstverlenende en klantgerichte instelling heeft;
mede zorg draagt voor een veilige sfeer in de school;
bereid is om ’s avonds te werken indien nodig;
bereid is om in de schoolvakanties te werken (vakantiewacht).

-

Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal 05 van de geldende CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 2.827,- 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.montessorivaklyceum.nl
Meer informatie over de functie is in te winnen bij de heer M. Meulema (rector) via j.m.meulema@o2g2.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

