
Taakomschrijving conciërge (medewerker C)  

Als conciërge op onze school heb je een afwisselende taak, geen dag is hetzelfde. Je bent onderdeel 

van de schoolgemeenschap, medewerkers en leerlingen. Dit betekent dat je bereid bent steeds in te 

springen waar dit nodig is. Een belangrijk onderdeel van je taak is het plezierige klimaat op onze 

school te bewaken en uit te dragen. Dat betekent dat je in staat bent om leerlingen op een warm 

pedagogische wijze aan te spreken op ongewenst gedrag.  

Kernactiviteiten op hoofdlijnen: 

Toegankelijkheid en functioneel gebruik van het gebouw: 

a. Het beheer van alle sleutels, codes en dergelijke. 

b. Het onderzoeken van gebreken en storingen en het zo nodig verhelpen daarvan. 

c. Het na goedkeuring inschakelen en begeleiden van derden bij werkzaamheden aan roerende 

en onroerende zaken. 

d. Het toezien op orde en veiligheid in gebouwen en op terreinen. 

Ondersteunende diensten: 

a. Het uitvoeren van reprografische werkzaamheden. 

b. Receptie werkzaamheden en aannemen telefoon. 

d. Het verlenen van hulp bij calamiteiten (EHBO, BHV). 

e. Het aansturen en assisteren bij schoonmaakwerkzaamheden, corveediensten en interne 

transporten. 

f. Het verzorgen en serveren van consumpties. 

h. Het assisteren bij schoolactiviteiten en ouderavonden. 

Pedagogische taak: 

a. Signaleert en corrigeert bij ongewenst gedrag of conflictsituaties conform vooraf gemaakte 

afspraken. 

b. Bespreekt ongewenst gedrag van leerlingen met de afdelingsleider. 

 

Verricht op aanwijzing van de leidinggevende, hoofd facilitaire zaken, voorkomende werkzaamheden 

van een vergelijkbaar niveau. 

Welke competenties vragen wij? 

- Je bent een echte teamspeler 

- Je houdt van aanpakken, neemt initiatieven en bent flexibel 

- Je kunt snel beslissingen nemen in ad hoc situaties 

- Je hebt een servicegerichte houding 

- Je vindt het boeiend en leuk om met leerlingen van 12 – 18 jaar om te gaan en daarnaast ben 

je er ook nog eens goed in 

- Je hebt kennis van (veiligheids)voorschriften van gebouwen, installaties en apparaten 

- Je bent bereid als het werk daarom vraagt in de avonden of op zaterdag te werken  


