
 

 

Op de Tweede Openluchtschool zijn wij op zoek naar een conciërge  

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?  Ben jij handig, vriendelijk en vind je het leuk om klussen op te 

pakken op een van de mooiste en leukste scholen van Amsterdam?   

Onze school:   
De Tweede Openluchtschool staat in Amsterdam-Zuid, heeft rond de 235 leerlingen en een jong, 
energiek en betrokken team. Onze school heeft een groot, deels groen, schoolplein dat voor allerlei 
activiteiten gebruikt wordt. Op de Tweede Openluchtschool denken wij verder dan de voordeur. 
Sterker nog, wij gooien onze deuren open! Wij vinden dat we beter, leuker en spannender kunnen 
leren en lesgeven dan tussen die vier muren. De groepen 1/2 hebben aan de klaslokalen een 
gezamenlijk kleuterplein. In de groepen 3 t/m 8 hebben we aan de klaslokalen een buitenlokaal 
waarin met je groep of met kleine groepjes kan werken. Ook kan er gewerkt worden in de 
werkplekken van de centrale hal. We hebben veel extra leerkrachten en onderwijsondersteunend 
personeel op school rondlopen.   
 

Functie:  

Vanwege afwezigheid van onze huidige conciërge zijn wij per direct op zoek naar een conciërge. Als 

conciërge ben je iemand die van aanpakken weet en van vele markten thuis is. Je verricht 

onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, treedt op bij conflicterende gedrag van leerlingen en je 

bent voor ouders en bezoekers bij afwezigheid van de administratie een aanspreekpunt.  Je bent 

sociaal, flexibel en je steekt graag je handen uit de mouwen. Je werkt zelfstandig, in opdracht van de 

directie, maar handelt ook proactief. Je bent enthousiast, gedreven en betrokken. Je bent vriendelijk 

en beschikt over humor.  

  

De volgende werkzaamheden verwachten van je:  

Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden; je spoort storingen op, verhelpt eenvoudige storingen en 

gebreken aan voorzieningen en onderhoudt ons groene schoolplein;  

Conciërgetaken; ondersteunende werkzaamheden, zoals het assisteren bij representatieve 

activiteiten, te denken aan het aannemen van de telefoon en het verwelkomen van gasten. Je zorgt 

voor de koffie en thee en het schoonhouden van de personeelskamer, neemt verzuimmeldingen aan 

en geeft deze door, haalt post, kopieert lesmateriaal, stuurt schoonmaakmedewerkers aan, je 

onderhoudt contacten met externe bedrijven waar jij mee te maken hebt in jouw functie;  

Toezicht houden; je bewaakt de toegang tot het gebouw en ziet toe op een schoon en veilig gebouw 

en terrein;  

Indien nodig neem je deel aan het rooster t.b.v. het toezicht houden tijdens de lunchpauze.   

Je neemt deel aan scholingsactiviteiten en houdt je kennis voor de functie up-to-date.  

 

 

 

 

 



 

 

Functie-eisen:  

Wij zoeken iemand die:   

Werkzaamheden ziet en deze zelfstandig kan uitvoeren;  

Handig is;  

Communicatief vaardig is;  

Positief is ingesteld;  

Vriendelijk en enthousiast;  

Bij voorkeur ervaring heeft in een soortgelijke functie;  

Een BHV opleiding heeft (of deze wil volgen);   

 

Voor minimaal 3 en maximaal 5 dagen per week (woensdag en vrijdag zijn een must, tijden in 

overleg).  

  

Arbeidsvoorwaarden: 

Salarisschaal conform CAO (OOP Schaal 4)   

Ben je geïnteresseerd? Mail ons dan je CV en je motivatiebrief. Een filmpje of een VLOG mag ook. We 
horen graag van je!    

Isabelle Ferwerda     
i.ferwerda@openluchtschool2.nl    
Directeur Tweede Openluchtschool    
Fred Roeskestraat 74-76    
1076 ED Amsterdam    
020-6793858/06-50631894    
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