CONCIERGE
1,0 fte
HUYGENS LEREN
We werken met een nieuw onderwijsconcept, het ‘Huygens
Leren’. De leerlingen leren het beste uit zichzelf te halen,
ontdekken wie ze zijn, wat hun doelen zijn en wat ze willen

Het Huygens Lyceum is een school

bereiken. Zo bereiden we leerlingen voor op de toekomst.

voor havo, atheneum en gymnasium.

JOUW SPECIFICATIES

0,6 FTE

Goed onderwijs staat voorop bij het
Huygens: uitdagend en
inspirerend. Voor excellente leerlingen

sociaal | empathisch| servicegericht

bieden we het Denkkracht-programma

U beschikt over uitmuntende sociale vaardigheden en
empathisch vermogen. U bent servicegericht en bent bereid
om incidenteel in de avonden te werken. Denk hierbij o.a. aan
ouderavonden of andere buitenschoolse activiteiten. U bent
BHV-gecertificeerd of bereid om dit certificaat te halen. U bent
goed in klein onderhoud en beschikt over technische kennis.
Verder bent u bereid om te surveilleren in de pauzes en te
assisteren bij (buitenschoolse) evenementen

aan. Sinds 2020 is het Huygens
Lyceum Brainportschool.

klantvriendelijkheid | flexibel | proactief
Als conciërge bent u mede verantwoordelijk voor het beheer
van het gebouw. Dat betekent dat u de verschillende ruimtes
controleert op defecten, veiligheid en bereikbaarheid. U neemt
eventueel de nodige maatregelen bij onregelmatigheden.
Denkt u hierbij aan kleine reparaties, technische
werkzaamheden en het inschakelen van de juiste partijen
waar nodig. Ook voert u enkele administratieve taken uit,
zoals het sleutelbeheer, kluisjesbeheer, etc.

SOLLICITEER
DIRECT

040-2570755

WERKEN BIJ

WERKEN BIJ

FILM

WEBSITE

ONS AANBOD
1 FTE | per schooljaar ’21/’22 | reguliere uren

www.huygenslyceum.nl

Het betreft een aanstelling voor schooljaar 2021-2022. Bij goed
functioneren bestaat de mogelijkheid tot een vast dienstverband
in de toekomst.

www.christiaanhuygenscollege.nl
Het CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE heeft

Goede werksfeer | opleidingsmogelijkheid |

een passie voor onderwijs. Deze passie is

groeien

zichtbaar op onze drie scholen, is voelbaar in

Nieuwe collega’s worden warm ontvangen en begeleid door ons

de lessen die we geven en is meetbaar in de

hechte team.

motivatie van onze medewerkers.

Spreekt dit je aan? Dan zoeken we jou!
Stuur je cv en motivatiebrief naar werkenbij@huygenscollege.nl
t.a.v. Lieke Gerritsen.

