
 

  

Cadans Primair zoekt per direct een conciërge (0,5 wtf) 

voor Brede School de Sprankel in Haaren 
 

Ben jij gedreven en ondernemend en wil je samen met twee schoolteams ervoor zorgen dat 
de organisatie in de Sprankel voor beide scholen perfect verloopt? Dan is de onderstaande 
vacature wellicht iets voor jou!  
 
Wij zoeken een enthousiaste conciërge / facilitair medewerker die van aanpakken houdt. In de Sprankel zijn 
twee scholen gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw. Je bent als conciërge een belangrijk onderdeel van beide 
teams.  
Als conciërge / facilitair medewerker zorg je voor een fijne leer-, speel-, en werkomgeving voor onze leerlingen 
en voor onze medewerkers. Je ondersteunt waar nodig en hebt daardoor een zeer afwisselende functie. Je kunt 
daarbij altijd terugvallen op de conciërge/beheerder van het gehele pand. Word jij blij van onderstaande taken? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

• heel veel zin heeft om onze nieuwe collega te worden; 

• vriendelijk, gastvrij en enthousiast is; 

• een gezonde dosis humor meebrengt; 

• goed zelfstandig kan werken en handelen; 

• een afgeronde vmbo / mbo opleiding heeft; 

• affiniteit met ICT heeft. 

 
Hoe ziet jouw dag er uit: 

• je beantwoordt de telefoon en ontvangt onze bezoekers; 

• je bent onze gastheer/gastvrouw; 

• je signaleert wat er nodig is in het onderhoud aan het gebouw, het schoolplein en omgeving en lost dat op 

waar mogelijk, ook in overleg met de conciërge / beheerder; 

• je houdt de voorraden op school up to date en plaatst de nodige bestellingen; 

• je ondersteunt jouw collega’s met bijvoorbeeld kopiëren en lamineren en, heel belangrijk, je zorgt voor de 

koffie en thee en een opgeruimde gezamenlijke keuken; 

• je ondersteunt ons bij de voorbereiding van extra activiteiten, denk aan een ouderavond of studiedag. 

 
Wat bieden bij jou: 

• een jaarcontract met uitzicht op een vaste benoeming; 

• een dienstverband voor 20 uur per week, werkdagen zijn in onderling overleg in te delen: daar komen we 

samen wel uit; 

• een afwisselende en betekenisvolle baan binnen twee leuke teams en een fijne werkplek; 

• een salaris conform salarisschaal 3 van de cao po (minimum € 1.907,- maximaal € 2.567,- op basis van een 

fulltime dienstverband; een eindejaarsuitkering van 8,33% en een vakantietoeslag van 8% van het bruto 

jaarsalaris. 

 
Heb je vragen? Neem contact op met Marjon Adriaansen, tel 06-43170140, directeur van bs De Klim-op of met 
Karin de Lange, directeur obs De Hasselbraam, tel. 06 – 71 70 69 58 
Geïnteresseerd? Stuur dan je cv en motivatie vóór 27 maart 2023 naar Marjon Adriaansen, 
M.adriaansen@cadansprimair.nl 
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