
Ds. E. Fransenlaan 1
3772TX Barneveld
Tel: 0342-413856
info@devogelhorst.nl

Het bestuur van de Stichting voor christelijk Speciaal Basisonderwijs Barneveld is voor SBO de
Vogelhorst op zoek naar een actieve, enthousiaste

CONCIËRGE

met twee rechterhanden en natuurlijk overwicht, die het team met ingang van het nieuwe
schooljaar 2022-2023 wil komen versterken.

Het betreft een dienstverband voor 0,5 – 0,7 fte waarbij we de uren graag over 3 tot 4 dagen willen
verdelen.

Werkzaamheden:
● toezicht houden in en om de school, voor-, tijdens en na schooltijd en kan bijdragen aan een

veilig schoolklimaat;
● bekend zijn met gebouwenbeheer (technisch);
● verrichten van facilitaire werkzaamheden;
● uitvoeren van kleine klussen en tuinonderhoud;
● zo nodig uitvoeren van licht administratieve werkzaamheden;
● ondersteunen bij lessen in het praktijklokaal of het begeleiden van leerlingen bij praktisch

opdrachten.

Verwachtingen:
● je bent pedagogisch vaardig en hebt plezier in het omgaan met leerlingen met speciale

ondersteuningsbehoeften;
● je kunt schakelen in een dynamische schoolomgeving met overwegend vrouwen binnen een

team;
● je bent flexibel, zelfstandig, maar ook collegiaal en hebt een open werkhouding;
● je bent proactief, beschikt over probleemoplossend vermogen en in staat om prioriteiten te

stellen;
● je bent communicatief sterk, kunt je goed uitdrukken in de Nederlandse taal in woord en

geschrift;
● je onderschrijft en draagt bij aan de protestant christelijke identiteit van de school.

Wat wij bieden:
● een betrokken en open team;
● prettige werkruimte;
● in principe alle schoolvakanties vrij;
● een jaarcontract met uitzicht op vast en werkdagen in overleg;
● inschaling CAO PO, OOP schaal 4.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mellani Miedema, directeur, tel.: 0342-413856 of
06 10459299

Schriftelijke sollicitaties dienen uiterlijk 6 mei a.s. (week 18) in ons bezit te zijn op bovenstaand adres

of via de email: mmiedema@devogelhorst.nl. In week 19 en week 20 worden dan gesprekken
met mogelijke kandidaten gepland.
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