Wij zoeken een handige en flexibele

Conciërge (1,0 wtf)
Basisschool De Vijf Hoeven
Wie zijn we?
Basisschool De Vijf Hoeven is een gezonde
en sportieve school in een wijk die erg
divers is. Feitelijk werken we dagelijks in
een minimaatschappij. De school telt zo’n
240 kinderen, verdeeld over 10 groepen.
Sportiviteit en bewegen hebben we hoog
in het vaandel staan. Kinderen krijgen
dagelijks bewegingsonderwijs en we zien
leren als een actief proces. Op De Vijf
Hoeven werkt een bevlogen en
professioneel team dat iedere dag
invulling geeft aan onze vier
karakteristieken:
Op De Vijf Hoeven zijn we gezond, maken
we verbinding, nemen we onze
verantwoordelijkheid én is iedereen
kansrijk.

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

Xpect Primair

Een conciërge die:

▪ Een tijdelijk dienstverband voor een
jaar, met de intentie deze aansluitend
om te zetten in een vast
dienstverband;
▪ Een gezellig en professioneel team;
▪ Veel zelfstandigheid;
▪ Ondersteuning, begeleiding en
professionalisering waar nodig.

Stuur dan een motivatiebrief en CV
vóór 12 januari naar
joost.henskens@xpectprimair.nl

Xpect Primair bestaat uit zesentwintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.

▪ Als teamspeler in dienst staat van ‘het
onderwijs’;
▪ Flexibel kan omgaan met zijn taken en
prioriteiten;
▪ Handig is en van aanpakken houdt;
▪ Communicatief vaardig is;
▪ Pedagogisch goed met kinderen kan
omgaan;
▪ Goed contact onderhoudt met onze
ouders;
▪ Zich thuis voelt in onze wijk;
▪ Mensgericht is;
▪ Representatief is voor onze school.

Meer informatie over deze vacature?
Joost Henskens
directeur De Vijf Hoeven
06 2830 3110
Meer informatie over de school?
www.devijfhoeven.nl

‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

