Medewerker schoonmaak
Schooljaar 2021 – 2022
Hou je van gezellige drukte en maak je graag alles spik en span? Dan hebben wij een leuke
vacature voor jou. Als medewerker schoonmaak zorg je ervoor dat docenten en leerlingen in
een schone omgeving kunnen werken. Zie jij jezelf dit doen? Solliciteer dan bij ons.
Vacature
Type vacature
Parttime
20 uur
0,5 fte
Werkdagen; dagelijks van 14:00 tot 18:00 uur.
Ingangsdatum 1 augustus 2021
Dienstverband
Het dienstverband betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 1 jaar, met uitzicht
op een vast dienstverband bij goed functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden.
Over ons
Jouw uitdaging
Zorgen dat de lokalen, de gangen, kantoren en toiletten lekker fris en schoon zijn.
Jouw team
Je werkt in een team waarbij ieder zijn eigen afdeling heeft.
Wij bieden jou
Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s, prettige werksfeer, goede
begeleiding en ontplooiingsmogelijkheden. Dit alles in een prachtige omgeving direct aan de
kust.
Verder zijn er ook nog:
•
Salaris conform cao VO
•
Eindejaarsuitkering van 8%
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen
met diverse verzekeraars, fietsplan, laptop, fitnessmogelijkheden.
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Onze school
Pieter Groen biedt modern, ondernemend en uitdagend mavo-, havo- en vwo-onderwijs van
hoge kwaliteit met uitstekende resultaten. Op alle niveaus wordt tweetalig onderwijs (tto)
aangeboden.
De school telt ruim 1400 leerlingen en is groeiende vanwege goede resultaten en de durf om
onderwijsontwikkelingen aan te gaan. Pieter Groen is een school voor ondernemend leren, en
heeft als extra een eigen Academy waarin wetenschap, techniek, musical of sport gekozen wordt.
Wij staan voor een persoonlijke aanpak en maatwerk voor de leerling in combinatie met de
modernste technologie.
Pieter Groen is onderdeel van Stichting Andreas College. Het bijdragen aan de persoonlijke
ontwikkeling van onze leerlingen is onze belangrijkste drijfveer. Dit doen we onder meer door
het geven van persoonlijke aandacht, respect en zorgzaamheid vanuit het Protestants Christelijk
perspectief.
Over jou
Jij bent
Iemand die van aanpakken houdt en het heerlijk vindt als alles lekker schoon is.
Ga jij de uitdaging aan?
Reageer uiterlijk 30 mei 2021 naar n.vanwelzen@andreascollege.nl.
Meer informatie?
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Nico van Welzen,
Hoofd organisatie en beheer. Email: n.vanwelzen@andreascollege.nl of via 071 - 402 42 01
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Angela Hoekstra,
Personeelszaken. Email: a.hoekstra@andreascollege.nl
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