Facilitair Medewerker /
Conciërge
0,8 fte

Taakomschrijving
Klantvriendelijk | Flexibel | Proactief |Stressbestendig

Ons aanbod

De werkzaamheden bestaan onder andere uit toezicht

0,8 FTE | Tijdelijk met uitzicht op vast | Start: Per 1

houden tijdens en na de leerlingenpauzes, en een band

september 2022

opbouwen met de leerlingen. Daarnaast draag je zorg voor

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met de

verschillende facilitaire werkzaamheden zoals bijvullen en

mogelijkheid op een vast dienstverband. Inschaling in

schoon houden, voorbereidingen treffen voor evenementen

schaal 4 volgens de CAO Voortgezet Onderwijs (€1.942

en evenementen begeleiden. Je bent verantwoordelijk voor

t/m €2.692 bruto/maand bij een voltijd aanstelling).

het signaleren en melden van storingen in en rondom het
gebouw. Je kan omgaan met veranderende
omstandigheden, iedere dag is namelijk weer anders. Je
lost graag problemen op en bewaart het overzicht.

Spreekt dit je aan?
Dan zoeken we jou! Stuur je cv en motivatiebrief naar
werkenbij@huygenscollege.nl t.a.v. Eva van den
Meulenhof onder vermelding van ‘Sollicitatie Facilitair

Naast samenwerken krijg je de vrijheid om zelfstandig te

Medewerker/Conciërge’.

werken en verantwoordelijkheid te nemen. Je staat ervoor
open om je BHV diploma te halen een om in de avond te
werken.

Frits Philips lyceum-mavo is een nieuwe en moderne
school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium
leerlingen in Eindhoven-Noord. Ons onderwijs is gericht

Wat breng jij mee?

op een “leven lang leren” waardoor we onze leerlingen

Sociaal | Inlevend vermogen | Servicegericht

voorbereiden op leven en werken in een complexe

Jij, als onze Facilitair Medewerker/Conciërge:

wereld. Onze school profileert zich als Brainportschool

Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en je

en met ons sportprogramma High School Eindhoven.

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.
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.

www.fritsphilips.eu • christiaanhuygenscollege.nl

