
 

 

Vrije Basisschool de Regenboog is onderdeel van SPILcentrum Mimosaplein 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature: Conciërge 

Omvang: 20 u per week 

 
We zijn op zoek naar een conciërge die past binnen onze leuke en kleurrijke school.  

Op Vrije school de Regenboog ben je als conciërge een spil in het team en ook voor de kinderen en hulpouders 

een aanspreekpunt. 

 

We zijn op zoek naar iemand die tijdelijk tot het einde van het schooljaar in kan vallen.  

Je zou dan gemiddeld 4 uur per dag werken op ma t/m vr en incidenteel een ochtend op een zaterdag als er 

werkzaamheden moeten worden verricht binnen de school.  

Voor een indeling van de uren kun je denken aan; 

- Maandag; 13.00-17.00 

- Dinsdag; 14.00-18.00 

- Woensdag; 08.00-12.00 

- Donderdag; 14.00-18.00 

- Vrijdag; 13.00-17.00 

Bovenstaande is een indicatie van de gemiddelde behoefte, de urenindeling kan variëren naar gelang er 

bijvoorbeeld speciale activiteiten op school plaatsvinden of wanneer er werkzaamheden in het weekend verricht 

moeten worden.    

 

Wat voor conciërge zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar iemand die kan klussen en dus iets kan timmeren of repareren. Daarnaast is het belangrijk 

dat je goed met kinderen om kunt gaan en zelf actief zorgdraagt voor het gebouw, het schoolplein en voor de 

werkruimtes en signaleert als er iets niet op orde is en dit dus ook in orde maakt.  

Denk hierbij aan; banden plakken, zwerfvuil opruimen, reparaties aan meubels, keuken opgeruimd houden, toner 

bijvullen, koffie en thee voor ouders verzorgen, en helpen met sjouwen en verhuizen aan het einde van het jaar. 

We zijn dus eigenlijk op zoek naar een conciërge met een goed stel spierballen, twee rechterhanden en die niet 

vies is van de simpelere klusjes om de school netjes en draaiende te houden! 

  

Je zult nauw samenwerken met andere personeelsleden. Het is belangrijk dat je je verdiept in de visie van ons 

onderwijs en dat je hier op z’n minst affiniteit mee hebt, gezien je ook echt een onderdeel van ons team wordt en 

dus ook onderdeel uit gaat maken van onze schoolcultuur.  

 

Wat mag je van ons verwachten? 

- Een enthousiast team  

- Leuke kinderen die graag een praatje met je komen maken of je even komen helpen. 

- Een hechte betrokken oudergroep. 

- Variërende werkzaamheden en ruimte voor eigenheid en de ontwikkeling van je kwaliteiten.  

 

Herken je jezelf hierin dan kun je een sollicitatiebrief schrijven voorzien van cv naar  

info@vbs-deregenboog.nl.  

We ontvangen reacties graag uiterlijk op 6 mei 2022. Daarna worden er sollicitatiegesprekken ingepland.  

 

          

 

T: 040 2110648 

E: info@vbs-deregenboog.nl 
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