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Vlakbij de Koppelpoort, één van de mooiste plekken 
van Amersfoort, ligt katholieke basisschool Sint Joris.  
Een centraal gelegen, kleinschalige school met iets 
meer dan 200 leerlingen waar iedereen elkaar kent.  

Vanaf 1 mei hebben wij vanwege het vertrek van 
onze collega een vacature voor 0,2 WTF
Bij voorkeur worden de uren over meerdere dagen 
verdeeld, werkdagen en startdatum zijn in overleg 
vast te stellen.

OMSCHRIJVING
Ben jij een enthousiaste doener en heb je plezier in 
het goed en netjes onderhouden van de school?
Heb je affiniteit met kinderen, leg je makkelijk  
contact? Wil je graag werken in een betrokken,  
positief en ambitieus team? Werk je graag samen 
met enthousiaste en ondersteunende ouders?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
– Goede ondersteuning en begeleiding
– Een warme ontvangst en een fijne collegiale  
 samenwerking, je bent echt onderdeel van het team
– Behulpzame en enthousiaste kinderen die je  
 een welkom gevoel geven

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?
– Enthousiasme en betrokkenheid bij het team en  
 de school
– het onderzoeken van gebreken en storingen en  
 het zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het  
 inschakelen van derden; 
– je neemt en hoort klachten van technische aard aan; 
– je geeft klachten van technische aard door of  
 meldt (ad hoc) situaties 
– het begeleiden van derden ten behoeve van  
 tussentijdse controles aan roerende en onroerende  
 goederen; 
– het vrijhouden en toezien op de toegankelijkheid  
 van vluchtwegen; 
– het houden van toezicht op de beveiliging binnen  
 en buiten het gebouw 
– je doet af en toe wat boodschappen 
– je kopieert soms lesmateriaal; 
– Je houdt de koelkast en teamkamer schoon 
– Je beheert het magazijn en bestelt thee, koffie,  
 schoonmaakartikelen
– Je roept leerlingen tot de orde tijdens pauzes als  
 je pleinwacht hebt

REAGEREN OP DEZE MOOIE KANS? 
Je sollicitatie kun je voor 6 maart sturen naar Cecile 
Tulen (directeur) c.tulen@kpoa.nl  
 
Je kunt natuurlijk ook even telefonisch contact  
opnemen via 033 -4721907. 

Op onze website www.sintjorisschool.nl is meer 
informatie te lezen.

PER 1 MEI 2020

zijn wij op zoek naar een conciërge voor 0,2 WTF


