
      
  
 

Gezocht: een enthousiaste conciërge met pedagogische kwaliteiten 
op het Olympia College 

 
Word jij onze steun en toeverlaat voor onze leerlingen, ben jij handig en technisch 
aangelegd en steek jij je handen graag uit de mouwen?  
 
Onze school  
Het Olympia College is een openbare school voor Praktijkonderwijs, VMBO-LWOO, Entree 
en ISK. Dat wil zeggen dat jongeren van 12 tot en met 18 jaar, die ondersteuning nodig 
hebben bij het leren, op onze school een opleiding volgen. De school bereidt leerlingen voor 
om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Elke leerling heeft 
talent of aanleg en wil dat laten zien. De school wil leerlingen helpen hun talent te ontdekken 
en te ontwikkelen. 
 
Wat zoeken wij?  
Het Olympia College zoekt een pedagogisch conciërge, die in staat is verbinding te maken 
met onze doelgroep, beschikt over natuurlijk overwicht en pedagogische tact. Je bent in staat 
om leerlingen te begeleiden bij de interne stage en vakwerkplekken op school. Daarnaast 
heb je verstand van of affiniteit met het beheren en onderhouden van een schoolgebouw en 
beschik je over technisch inzicht en organisatorisch talent.  
 
Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:  

• Ontvangst van leerlingen, aanspreken van leerlingen, corrigeren van leerlinggedrag. 

• Begeleiden van interne stages en vakwerkplekken. 

• Beheer en veiligheid van het gebouw, bijvoorbeeld zorgen dat alle ramen en deuren 
gesloten zijn, beheren van alle sleutels.  

• Zelf uitvoeren van technische, fysieke en ondersteunende werkzaamheden, 
bijvoorbeeld, kopiëren, verven, kasten verplaatsen, lampen ophangen. Je stelt lijstjes 
op van technische werkzaamheden voor bedrijven en zorgt dat de school op orde is.  

• In afstemming met onze facilitair manager van Nieuw- Zuid, zorgdragen voor de 
controle op de uitvoering van diensten als schoonmaak, reparaties en beveiliging. Je 
controleert bijvoorbeeld de alarmmeldingen en de afspraken met de schoonmaak. Je 
belt als er zaken niet goed lopen en extra werkzaamheden nodig zijn.   

 
Wat vragen wij?  

• Een collega die goed kan omgaan en prettig kan communiceren met onze leerlingen 

• Iemand die graag voor de collega’s en leerlingen klaarstaat 

• Technische kennis en inzicht heeft van het gebouw, apparaten en installaties 

• Kennis heeft van veiligheidsvoorschriften  

• Ervaring in soortgelijke werkzaamheden op een school is een pre  

• In het bezit is van een EHBO en/of BHV opleiding 

• Beschikbaar is voor tenminste 4 werkdagen 

• Bij voorkeur woonachtig is in Rotterdam Zuid 
 



Wat kunnen wij bieden?  
Een fijn team van 80 collega’s die samen zorgen dat de leerlingen elke dag goed onderwijs 
krijgen in een prettige sfeer en in een veilig en schoon gebouw. Het betreft een functie in 
schaal 4 van 0,8 fte (4 dagen) met flexibele werktijdafspraken. 
 
Solliciteren 
Je kunt t/m 10 juli 2020 je sollicitatiebrief met CV richten aan de heer M. Nikkels, directeur 
a.i. Olympia College, via mevrouw E. van Dijk, managementassistente, e-mailadres 
e.vandijk@nieuw-zuid.nl   
 
Meer informatie over onze school kun je vinden op www.olympiacollege.nl  
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