
Ede VMBO en MBO Ede is een groeiende school met ambitie. Ons onderwijs op het gebied van 
voedsel, natuur en leefomgeving vormt de basis voor een duurzame, leefbare en gezonde wereld 
voor mens en economie. Leerlingen kunnen zich op onze school in een veilige omgeving 
voorbereiden op hun toekomst. 
 
Aeres VMBO en MBO Ede zoekt per 1 augustus 2018 een conciërge (0,6-0,8 fte) 
Als verbindende factor in de school krijg jij energie van werken met mensen.  
 
Wat ga je doen? 
Wij zijn op zoek naar een energieke conciërge, die samen met de andere personeelsleden direct 

betrokken is bij Aeres VMBO en MBO Ede. Je bent werkzaam in een dynamische 

onderwijsorganisatie, waarin je het primair proces faciliteert. Jij weet leerlingen te begeleiden in de 

school en ook docenten te ondersteunen waar nodig. Je organiseert de werkzaamheden in 

samenwerking met het onderwijsteam, daarbij verlies je de servicegerichtheid niet uit het oog.  

De werkzaamheden omvatten onder andere:  

 Zorgdragen voor het beheer, het ordelijk gebruik en de hygiëne van de kantine, 

 BHV, Arbo en RIE voor de locatie coördineren,  

 leerlingen en studenten op een pedagogisch verantwoorde wijze begeleiden in de pauzes, 

 (kleine) schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden, 

 beheren van voorraden en hulpmiddelen,  

 het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden binnen het conciërge team. 

Jouw kwaliteiten:  

 Je hebt oog voor onze leerlingen en studenten en weet met je sociale vaardigheden en 
pedagogische kwaliteiten goed met ze om te gaan, 

 Je hebt een servicegerichte, flexibele en duidelijke instelling, 

 Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid, 

 je bent proactief en bezit goede communicatieve vaardigheden, 

 Je hebt een afgeronde MBO opleiding,  

 Je bent een handige duizendpoot, 

 Je hebt goede computervaardigheden,  

 je bent in het bezit van een rijbewijs B, 

 je bent in het bezit van, of bereid tot het behalen van, BHV- en EHBO-certificering. 

Woonachtig zijn in de nabije omgeving van de school is een pré. 

 

Ons aanbod: 

Wij bieden een prettige werkomgeving op een kleinschalige school. 
Inschaling volgens de CAO-mbo in schaal 5 (maximaal € 2.476 bruto per maand bij volledige 
dienstbetrekking). 
De aanstelling is voor een periode van 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.  
Voor de aanstelling is het noodzakelijk dat je een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunt 
overleggen.  
 
Over ons: 

Aeres VMBO en MBO Ede is de school waar je een waardevolle en boeiende vmbo Groen, mbo Food 
en Toegepaste Biologie opleiding kunt doen. De school heeft een duidelijke visie waarbij letterlijk 
buiten en binnen wordt verbonden. Je ziet dat bijvoorbeeld aan het Groen Leefpark rond de school, 



de kas, de dieren. Je merkt het aan de intensieve samenwerking met relevante bedrijven in de regio. 
De sfeer in school is goed en wordt door leerlingen en ouders gewaardeerd. 
 
Aeres is een unieke groep kennisinstellingen die beroepsonderwijs in de hele groene kolom verzorgt: 
praktijkonderwijs, vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen, praktijkgericht onderzoek, 
deskundigheidsontwikkeling van professionals en kennisintensieve dienstverlening. Door samen te 
werken in onderwijs, onderzoek en zakelijke dienstverlening, laat Aeres als groep kennis en kunde 
groeien, van  leerlingen, studenten én van medewerkers. 
 
Sollicitaties en inlichtingen: 

Is je interesse gewekt en wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met mevrouw  
K. Speltincx, medewerker HR, telefoon 088-0205700 of per e-mail: k.speltincx@aeres.nl. 
Je motivatiebrief met CV kun je tot 25 mei 2018 mailen naar k.speltincx@aeres.nl. 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 5 juni 2018. 
Een onderdeel van de sollicitatieprocedure is een dagdeel meelopen met de conciërge. 
 
Meer informatie over de organisatie vind je op de websites  www.aeresmbo-ede.nl  en  
www.aeres.nl. 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 
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