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Functiebeschrijving
Context
Per 1 januari 2008 is door een fusie van 4 schoolbesturen het nieuwe schoolbestuur 'Swalm 
en Roer voor Onderwijs en Opvoeding' ontstaan. Tot dit bestuur behoren 26 scholen voor 
Primair Onderwijs, waarvan 1 SBO school. De scholen van het huidige WSNS 
samenwerkingsverband vallen allemaal onder dit bestuur met uitzondering van de Vrije 
School. 
De werkzaamheden worden verricht binnen een school voor (speciaal) basisonderwijs. 
De conciërge verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en 
inventaris en verricht ondersteunende werkzaamheden.  

Werkzaamheden
1. Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, 
rekening houdend met (technische) onderhoudsvoorschriften en -afspraken door: 
· het signaleren van (ver)storingen; 
· het verhelpen van eenvoudige gebreken; 
· het aannemen en aanhoren van klachten van technische aard; 
· het doorgeven van klachten van technische aard of het (ad hoc) melden van situaties 

(bijv. tijdens controle rondes); 
· het vastleggen van administratieve gegevens samenhangend met de te verrichten 

technische taken; 
· het verstrekken van informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van 

werkzaamheden. 
2. Verricht ondersteunende werkzaamheden door: 
· het beheren en klaarzetten van audiovisueel materiaal;  
· het beheren van het magazijn en het bestellen van food, schoonmaakartikelen en 

kantoorartikelen; 
· het maken van kopieën; 
· het zetten van koffie en thee; 
· het vegen van het schoolterrein; 
· het verrichten van eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden. 
3. Verricht, in opdracht, overige werkzaamheden van vergelijkbare aard en niveau. 
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Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
Kader: de conciërge werkt binnen regels en werkafspraken, veiligheids- en 
inspectievoorschriften en technische voorschriften. 
Bevoegdheden: de conciërge neemt beslissingen bij het verhelpen van eenvoudige gebreken 
en het magazijnbeheer. 
Verantwoording: de conciërge legt verantwoording af aan de locatiedirecteur over de 
tijdigheid, juistheid en volledigheid van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan 
gebouwen, terreinen en inventaris en van ondersteunende werkzaamheden. 

Kennis en vaardigheden
· praktisch gerichte kennis in het omgaan met apparaten en de toepassingsmogelijkheden 

ervan; 
· inzicht in de organisatie en werkwijze van de school; 
· vaardigheid in het oplossen van problemen bij klachten, storingen en onderhoud. 

Contacten
· met melders van klachten en/of gebruikers van het gebouw(en) om informatie in te 

winnen bij het traceren en dienstverlenend te zijn bij het verhelpen van storingen en 
gebreken aan gebouwen en inventaris; 

· met personeelsleden over de uitvoering van werkzaamheden om feitelijke informatie te 
verstrekken. 

Resultaten/Competenties
De te verrichten werkzaamheden worden toegespitst in een document rolprofiel op 
stichtingsniveau waarin de te behalen resultaten en de daarvoor benodigde competenties 
nader uitgewerkt zijn. In de gesprekkencyclus worden de te behalen resultaten afgesproken 
en geëvalueerd. Deze afspraken en opbrengsten zijn onderdeel van het personeelsdossier. 
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