FACILITAIR MEDEWERKER-CONCIËRGE
0,8 FTE
TOEKOMST- EN TALENGERICHT ONDERWIJS
We bereiden leerlingen voor op het realiseren van hun
toekomstdromen. Onderwijzende en onderwijsondersteunende
collega’s creëren samen een klimaat waarin leerlingen volop
hun talenten en interesses ontdekken en ontwikkelen.

Frits Philips lyceum-mavo is een school
voor mavo, havo, atheneum en

JOUW SPECIFICATIES

gymnasium. We bieden talentgericht

sociaal | inlevend vermogen | servicegericht

onderwijs en zijn een Brainportschool.

Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je bent
behulpzaam. Als visitekaartje van de organisatie maak je het
mogelijk dat iedereen zich welkom voelt. Samen met het team
zorg je door middel van een goede voorbereiding, een goede
sfeer en een strakke organisatie dat iedereen goed zijn werk
kan doen. Heeft affiniteit met de doelgroep leerlingen of is in
staat pedagogisch te handelen.

Highschool Eindhoven biedt ruimte om
sporten en leren te combineren.

ambitie | inzet | Betrokkenheid
Naast het geven van goed onderwijs werken we vanuit inzet,
ambitie en betrokkenheid. We verwachten een goede inzet
van medewerkers en leerlingen. We stimuleren ambitie door
hen kansen te geven en betrokken te zijn.

klantvriendelijk | flexibel | proactief
De werkzaamheden bestaan onder andere uit toezicht houden
tijdens en na de leerlingenpauzes, (aan)spreken van
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leerlingen, facilitaire werkzaamheden zoals bijvullen en
schoon houden, voorbereidingen treffen voor evenementen en
deze begeleiden, signaleren en melden van storingen in en
rondom het gebouw. Je kan omgaan met veranderende
omstandigheden, iedere dag is anders. Je lost graag
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problemen op en bewaart het overzicht.
Naast samenwerken krijg je vrijheid om zelfstandig te werken
en verantwoordelijkheid te nemen. Je staat open om je BHV
diploma te halen een om ‘s avond te werken. De gesprekken
vinden plaats op woensdag 21 juli en donderdag 22 juli.

www.fritsphilips.eu
www.christiaanhuygenscollege.nl

ONS AANBOD

Het CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE heeft

0,8 FTE | Per 1 aug 2021 | tijdelijk, met uitzicht

een passie voor onderwijs. Deze passie is

op vast

zichtbaar op onze drie scholen, is voelbaar in

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met de
mogelijkheid op een vast dienstverband. Inschaling OOP schaal
4 (€ 1.826,- € 2.532,- br/mnd voltijd) conform cao VO.

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

de lessen die we geven en is meetbaar in de
motivatie van onze medewerkers.

