
 
 
Voor onze Vrijeschool Parcival in Amstelveen zoeken wij een sprankelende:  
 

Conciërge - gastvrouw/gastheer 0,5 fte 
20 uur per week (3 dagen) 
 

Geen dag is hetzelfde. 
Als conciërge van onze school maak jij een duidelijk verschil met jouw aanwezigheid! 

 
Onze school vervult als vrijeschool een specifieke pedagogische rol in de leefwereld van vele 
kinderen. We zijn trots dat we een instapklas hebben, een speciale klas voor kinderen met een 
verstandelijke beperking. Daarnaast zijn we een brede school, waar leren en zorgen bij elkaar komen. 
Leren doen wie hier samen & met elkaar. Kom jij team versterken? 

Wij zoeken voor de conciërge taak een warme, levendige persoonlijkheid die past bij onze school, 
ons leerplan, leerlingen & ouders.  
 
Wie wij zijn 
Bij ons leerplan staan leerkrachten, leerlingen en ons belevingsrijke onderwijs centraal. Ook ouders 
ondersteunen vele momenten ons onderwijs of vieren met ons samen het uitgebreide 
jaarfeestprogramma. Daarom zoeken wij in onze conciërge tevens een gastheer/gastvrouw waarbij 
eenieder zich welkom & ondersteunt voelt.  
 
De werkweek vraagt weliswaar om vaste uren aanwezigheid, maar er is ook inzet nodig op 
variërende momenten zoals avonden en tijdens schoolvakanties. We zoeken dus een flexibel 
inzetbare persoon.  
 
Wat ga jij doen 

• Zorg voor het gebouw (incl. kleine reparaties);  
• Toezicht op leerlingen (absenties); 
• Coördinatie tijdens vieringen & bijeenkomsten; 
• Zorg voor telefoon, post & reprowerk; 
• Zorg voor voorraad, de keuken en samen met de leerkrachten voor een opgeruimde school. 

 
 
 
 



Wie ben jij? 
• Warm hart voor kinderen; 
• Sociale en pedagogische vaardigheden;  
• Goed afstemmen met team & directie; 
• Kunnen schakelen op onverwachte gebeurtenissen. Geen dag is hetzelfde! 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een veelzijdige baan met een gevarieerd takenpakket; 
• Een gezellig & warm team collega’s; 
• En zo'n 220  kinderen die elke dag weer blij zijn naar school te mogen in een schitterend 

schoolgebouw; 
• 20 uur per week, verdeeld over 3 dagen, 0,5 fte; 
• Salaris bedraagt minimaal € 2265 - maximaal € 2570 bruto bij fulltime dienstverband; 
• Overige arbeidsvoorwaarden & rechtspositie zijn conform de CAO-PO; 
• We hebben een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
• Interessante fietsregeling: Jij kunt met fiscaal voordeel deelnemen aan de fietsregeling voor 

de aanschaf van een (elektrische) fiets. 

Interesse? 

Mail je brief en CV naar personeelszaken@vrijescholenamsterdam.nl. We ontvangen je reactie graag 
uiterlijk 7 juli 2022. 


