Vacature Jozefschool in Aalsmeer
Samen waar het kan en aangepast waar mogelijk, werken wij aan hoofd, hart en hand. De
Jozefschool is een plek waar iedereen zich welkom voelt en waar wij samen werken aan een veilige
sfeer en vertrouwen in elkaar. Wij inspireren leerlingen en medewerkers en dagen hen uit, door het
positieve te benadrukken. De Jozefschool telt ongeveer 450 leerlingen verdeeld over 19 groepen en
ruim 50 medewerkers. Wij zoeken vanaf 1 oktober 2021 voor 16 uur per week een

Conciërge / technisch medewerker
De conciërge / technisch medewerker die wij zoeken:








Is een teamspeler;
Is open, eerlijk, consequent, leergierig en heeft humor;
Voert ondersteunende werkzaamheden uit;
Heeft praktisch gerichte kennis en verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan
gebouwen, terreinen en inventaris;
Is vaardig en neemt beslissingen in het oplossen van problemen bij klachten en storingen;
Heeft kennis van veiligheidsvoorschriften en bekendheid met relevante wettelijke
voorschriften op dat gebied;
Is communicatief vaardig en is in staat om zowel interne als externe contacten te
onderhouden.

Dit is wat wij bieden:






Een gevestigde school in een karakteristiek gebouw;
Een school waar de totale ontwikkeling van het kind centraal staat;
Een enthousiast, betrokken en vakkundig team;
Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling;
Een tijdelijk benoeming tot 1 augustus 2022 met uitzicht op een vaste benoeming,
arbeidsvoorwaarden volgens CAO en inschaling in salarisschaal 5.

Wie zijn wij?





Een school met een stabiel leerlingenaantal;
Een school waar ook aandacht is voor natuuronderwijs en culturele vorming;
Een bestuur bestaande uit 3 drie scholen in Aalsmeer en Kudelstaart;
Een professionele omgeving waar we samenwerken en elkaar uitdagen het maximaal
haalbare te bereiken.

Solliciteren kan t/m maandag 30 augustus 2021.
Voor vragen kunt u terecht bij Antoine Zwagerman (directeur) via info@jozefschool.net of
telefonisch via 0297-326291. Uw sollicitatiebrief, voorzien van een duidelijke motivatie en aangevuld
met actuele CV, mailt u naar info@jozefschool.net.
Meer informatie over de school is te vinden op www.jozefschool.net of www.sko-aalsmeer.nl

