
  

Wij zijn op zoek naar een 

Conciërge 
per direct • 4-5 dagen 

 
Functie 
Als conciërge onderhoud je contact met leveranciers en faciliterende bedrijven en ondersteun je  

medewerkers bij werkzaamheden en activiteiten in en om de school. De werkzaamheden bestaan uit 

een aantal vaste dagelijkse taken zoals het openen van de school, telefoon aannemen, ziekmeldingen 

bijhouden, opruimen en kopieerwerk. Daarnaast houd je de huishoudelijke voorraad bij, verricht je 

klein onderhoud en soms ondersteun je bij activiteiten van de Brede School Legmeer. Verder regel je 

de lunch op woensdag voor het team en houd je de keuken en de algemene ruimtes netjes. Een 

functie met veel afwisseling in een dynamische school, waar we op basis van gelijkwaardigheid met 

elkaar omgaan. Je wordt ingewerkt door de huidige conciërge, die dit gehele schooljaar nog beperkt 

aanwezig is.    

 

 

Wat vragen we? 
• plezier in faciliterend werken  

• je bent service- en oplossingsgericht  

• je bent gemakkelijk in de omgang  

• EHBO/bhv-certificaat strekt tot  

aanbeveling   

 

 

Wat bieden we? 
• een school waar we trots op zijn 

• een team waarin we met en van elkaar leren 

• een grote warme school met betrokken 

medewerkers 

• samenwerking met collega’s binnen een  

brede school 

• salaris op basis van CAO PO (schaal 4) 

 

 

Over De Kwikstaart 
Basisschool De Kwikstaart maakt onderdeel uit van de Brede School Legmeer in Uithoorn, waarin drie 

scholen voor primair onderwijs en kinderopvang zitten. De brede school biedt gezamenlijke zorg en 

diensten aan kinderen en bewoners in de wijk. De Kwikstaart heeft binnen de brede school een eigen 

gezicht waar 660 leerlingen onderwijs volgen door een team van ca. 46 enthousiaste medewerkers.  

Zij geven samen vorm aan de ambities van de school. Ons motto is ‘Durf jezelf te zijn’. Kijk voor meer 

informatie op www.dekwikstaart.nl. 

 
 
Interesse? 
We komen graag snel met je in contact. Een korte motivatie kun je sturen naar info@dekwikstaart.nl. 

Wil je meer weten of heb je vragen? Bel dan met Boudewijn van Stuijvenberg, directeur  

0297 522 740 | 06 126 396 53.  

 

 

http://www.dekwikstaart.nl/

