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Jouw taken
• Je beheert het magazijn en de voorraden
en bestelt goederen en controleert deze bij
binnenkomst;
• Je verzorgt de inrichting van ruimtes en
verricht kopieer- en cateringwerkzaamheden;
• Je neemt ziek- en verzuimmeldingen van

PCPO Rijssen is m.i.v. 1 augustus 2022 voor de Beatrixschool op zoek naar

Conciërge M/V
(Wtf. en schaal: wtf 0,4, schaal OOP 3 - 16 uur per week)

Jouw rol
• Je treedt op als ontvangstpersoon
binnen de school en zorgt voor facilitaire
ondersteuning bij activiteiten;
• Je draagt zorg voor schoolgebouw en
plein en pleegt hieraan, in samenwerking met de onderhoudsmedewerkers,
onderhoud;
• Je ondersteunt leerkrachten en leerlingen met verschillende praktische
hulpvragen;
• Je hebt een proactieve werkhouding en
‘ziet het werk liggen’.

Wij bieden

leerlingen telefonisch aan en geeft deze
door;
• Je bent in het bezit van EHBO- en BHVdiploma (of bent bereid deze te behalen)
en verleent hulp bij calamiteiten.

Meer informatie

i

• Een fijne werksfeer met een gezellig team;

Voor een uitgebreide taakomschrijving kun

• Een werktijdfactor van vier ochtenden (bij

je contact opnemen met de directeur van de

voorkeur ma en woe t/m vrij);

school, Harmina Manenschijn (Tel. 06 57 311

• Een flexibele indeling van de werkdag.

401) Je sollicitatie kun je voor 20 april 2022

• Passend salaris volgens CAO.

mailen naar directie@beatrixschoolrijssen.nl.

PCPO Rijssen heeft ruim 1800
leerlingen en meer dan 200
personeelsleden, verdeeld over
6 basisscholen en een speciale
school voor basisonderwijs.
Onze bron is de Bijbel als Woord
van God, als grondslag en richtsnoer
voor ons leven.
Wij willen werken vanuit een
identiteit die beleefd en gedeeld
wordt vanuit het hart, overgedragen
vanuit het hoofd en uitgedragen in
ons handelen.
Van personeelsleden verwachten
we daarom dat zij een persoonlijke
relatie hebben met God door het
volbrachte werk van Jezus
Christus en van harte meeleven in
een kerkelijke gemeente.

