
    
 

 

Stichting Promes zoekt  

Bovenschools conciërge 0,6 - 0,8 fte (zsm) 

 

Over Promes 

Promes is een stichting die scholen bestuurt en verbindt in de gemeenten Meppel en Staphorst. 

Naast regulier basisonderwijs biedt Promes ook eerste opvangonderwijs, speciaal basisonderwijs en 

speciaal voortgezet onderwijs aan.  

 

Het bestuur van de stichting ligt bij het College van Bestuur (CvB). Het CvB en de directeuren van de 

scholen worden ondersteund door een stafbureau dat onder leiding staat van het CvB.  

De werkzaamheden worden uitgeoefend op dit stafbureau.  

 

Voor een aantal van onze 8 scholen in Meppel, Staphorst, Nijeveen, IJhorst zijn wij op zoek naar een 

facilitair medewerker die flexibel schakelt op het gebied van onderhoud, reparatie en toezicht van 

onderhoudswerkzaamheden.  

 

 

Werkzaamheden 

1 Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden: 

- Controleert periodiek de status en de beveiliging van gebouwen, terreinen en inventaris 

- Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en kleine verbouwingen 

- Signaleert (ver)storingen, verhelpt standaard storingen en gebreken aan  

(ICT-)voorzieningen en doet voorstellen voor de vervanging van apparatuur en installaties 

- Schakelt zo nodig derden in voor reparaties of onderhoud en houdt toezicht op de 

werkzaamheden 

- Neemt klachten aan van technische aard en lost deze op 

- Ondersteunt bij het gebruik van standaard (ICT-)apparatuur 

- Verricht eenvoudige administratieve taken ten aanzien van technische werkzaamheden 

- Verstrekt informatie aan derden over doel en doorlooptijden van de werkzaamheden 

 
  



    
 

 

 

2 Ondersteunende werkzaamheden: 

- Treedt op als contactpersoon voor de facilitaire ondersteuning van activiteiten van derden 

- Verzorgt de inrichting van ruimten en locaties en maakt deze gereed 

- Sluit (ICT-)apparatuur aan (hardware en bekabeling) 

- Assisteert bij representatieve activiteiten 

- Beheert magazijn en/of voorraden, bestelt goederen, controleert deze bij binnenkomst en 

draagt zorg voor de logistieke en administratieve afhandeling 

- Verricht post-, kopieer- en cateringwerkzaamheden 

- Neemt verzuimmeldingen aan en geeft deze door 

 

3 Toezicht: 

- Bewaakt de toegang tot het gebouw 

- Beantwoordt algemene vragen van leerlingen, bezoekers en medewerkers 

- Ziet toe op een schoon en veilig gebouw, terrein en inventaris, de toegankelijkheid van 

vluchtwegen en signaleert gebreken 

- Signaleert overtreding van huis- en gedragsregels, spreekt leerlingen hierop aan en 

attendeert leraren op ordeproblemen 

- Draagt bij aan een veilig schoolklimaat en grijpt in bij conflictsituaties tussen leerlingen 

conform vooraf gemaakte afspraken 

- Begeleidt leerlingen bij de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden 

- Neemt verzuimmeldingen aan en geeft deze door  

- Verleent hulp bij calamiteiten (BHV/EHBO) 4 Professionalisering 

- Neemt deel aan scholingsactiviteiten  

- Houdt de bekwaamheden voor de functie up-to-date 

 
Wat vragen wij: 

- Vaktechnische kennis en kennis van technische/veiligheidsvoorschriften en specificaties van 

algemene apparatuur en installaties en gebouwen 

- Inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsorganisatie  

- Vaardig in het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en in het verrichten 

van kleine verbouwingen  

- Vaardig in het ingrijpen bij conflictsituaties 

- In het bezit zijn van een rijbewijs-B (must) 

- Een geldig VOG (verklaring Omtrent Gedrag) moet worden overlegd. Deze wordt voor de 

benoeming aangevraagd via het Stafbureau 

- Flexibiliteit 

- Enthousiast 
 

 

 

 



    
 

 

Wat bieden wij: 

- In eerste instantie een tijdelijke aanstelling. Bij wederzijds goed bevallen wordt deze 

omgezet in vaste uren 

- Een informeel en gezellig team met korte lijnen  

- Salaris en arbeidsvoorwaarden conform schaal 3 of 4 OOP (cao PO), afhankelijk van de 

ervaring die je meeneemt 

- Aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. een fietsplan, collectiviteitskorting en 

bedrijfsfitness 

- Je bent op de scholen aanwezig, maar verricht daarnaast ook werkzaamheden buiten de 

deur. Hierdoor heb je vrijheid en een (deels) mobiele functie 

- De werkdagen zijn in overleg te bepalen 

 

Het volledige functieprofiel is onderdeel van het functiebouwwerk van Promes en wordt 

aangeboden bij de vacature informatie op de website.  

 

Procedure: 

 

Inlichtingen en tijdpad: 

Inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij Desiree Heinhuis (HR) 

d.heinhuis@stichtingpromes.nl of telefoonnummer: 0522-278120. 

Je mail met motivatie en curriculum vitae kun je tot uiterlijk 6 mei 2022 sturen naar 

vacatures@stichtingpromes.nl.  

De selectiegesprekken vinden plaats in week 19. 

mailto:d.heinhuis@stichtingpromes.nl

