Conciërge

(3 dagen per week)
We leiden samen op voor méér dan een diploma!
Lyceum Santa Maria in Haarlem staat als UNESCO-school voor een actieve deelname aan de wereld
van vandaag én van morgen. Onze leerlingen gaan van school met méér dan een diploma: resultaten zijn in eerste instantie mooie cijfers, maar net zo belangrijk zijn gedragingen en vaardigheden
die leerlingen ontwikkelen om succesvol te zijn bij een vervolgopleiding, in een beroep en in de
samenleving. Bovendien heeft elke leerling recht op goed onderwijs dat motiveert en uitdaagt om
het beste uit zichzelf te halen. Daarom zetten wij hoog in op het ontwikkelen van talent, zelfstandigheid en creativiteit. Deze uitgangspunten zijn verwoord in ons onderwijsconcept.
Medewerkers en leerlingen hebben oog voor elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Wij werken
echt samen aan een lerende en dynamische organisatie. De uitgangspunten voor een optimale
samenwerking is samengevat in ons schoolconvenant. Wij verwachten van nieuwe collega’s dat ook
zij actief deelnemen aan deze ontwikkeling en open staan voor leren en de daarbij horende kwaliteit.
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste conciërge voor 3 dagen per week die ons team
komt versterken. Werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.
De conciërge die wij zoeken, draagt bij aan een veilige school-en werkomgeving door toe te zien
op het naleven van de huisregels en het houden van toezicht. Als het nodig, weet jij precies hoe je
moet handelen bij bijv. een conflict tussen leerlingen en signaleer je opvallend gedrag. Je denkt
altijd in oplossingen en mogelijkheden.
Wat ga je onder andere doen:
•
Toezicht houden op de leerlingen tijdens pauzes en tussenuren, in de kantines, op het schoolplein en in de gangen.
•
Voorkomende werkzaamheden zoals mede zorg dragen voor huishoudelijke taken.
•
Het openen en sluiten van de school.
•
Verrichten van fysieke werkzaamheden en assisteren bij bijeenkomsten, open dagen van de
school, en andere activiteiten.
•
Technische werkzaamheden en voorkomende hand-en spandiensten.

Wat vragen we:
•
Technisch onderlegd.
•
Ervaring met de doelgroep is een pré.
•
Pedagogische vaardigheden: o.a. het duidelijk aangeven van regels en grenzen, het toepassen
en monitoren hiervan; en heeft inzicht in de leefwereld van jongeren van 12 tot 18 jaar.
•
Goede communicatieve vaardigheden (naar collega’s, ouders, leerlingen en andere partijen).
•
Toegankelijk en servicegericht.
•
Organisatorisch inzicht.
•
Bereid om werkzaamheden te verrichten bij avond openstelling en andere activiteiten buiten de
normale openingstijden van school.
Wij bieden:
•
Een veelzijdige baan op een ambitieuze school.
•
Een salaris op basis van ervaring conform cao-VO, schaal 4.
•
Volop ruimte om jezelf (verder) te ontwikkelen in een lerende organisatie.
Kun jij meteen aan de slag? Stuur dan jouw cv en motivatie zo spoedig mogelijk, uiterlijk 22 november 2022, naar HRM@sanctamaria.nl.
Wil je meer weten over Lyceum Sancta Maria, kijk dan op www.sanctamaria.nl

