Vacature Allround ondersteuner basisschool in Rhoon, 16 uur per week
OBS Portland zoekt per direct een proactieve, representatieve duizendpoot voor alle
ondersteunende werkzaamheden. Houd jij van aanpakken en ben je dol op kinderen? Bekijk dan snel
de vacature.

Vacature
Wij zijn op zoek naar:
Een allround ondersteuner (m/v), 20 uur per week
Wat ga je doen?
Van feesten organiseren tot pleisters plakken, van draaiboeken maken tot het plein schoonvegen:
waar je kunt helpen, sta je klaar. Je bent in de eerste plaats een aanspreekpunt voor leerkrachten die
hulp kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld met kopietjes maken, telefoontjes plegen of een spijker in de
muur slaan. En zelf houd je goed in de gaten waar jouw hulp nodig is. Zo maak je even de vloer droog
als er is gemorst, of geef je de plantjes water als ze dorst hebben. En als ouders of bezoekers de
school binnenkomen, help jij ze op weg. Samen met onze conciërges zorg je ervoor dat alles op
rolletjes loopt.
Wie zoeken wij?
Denk aan Volkert van tv-serie De Luizenmoeder. Je hebt een open houding en straalt tegelijk
autoriteit uit. Dat maakt dat je goed met kinderen kunt omgaan. Maar ook volwassenen voelen zich
meteen bij jou op hun gemak: iedereen kan bij jou terecht. Je vindt het leuk om problemen op te
lossen en gaat voor het beste resultaat. Daarnaast kun je goed samenwerken, ben je creatief en
omschrijven mensen jou als een echte duizendpoot. Je hebt mbo werk- en denkniveau en staat je
mannetje in een team met sterke karakters. Bloei jij op als je anderen kunt helpen en heb je een
groot hart voor kinderen? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden
Conform CAO PO/leraar ondersteuner
Over de school
OBS Portland is een openbare basisschool in Rhoon met 25 medewerkers en 350 leerlingen en valt
onder de Stichting OPO Albrandswaard. De school maakt deel uit van een campus met drie
basisscholen en staat in een jonge, diverse wijk met veel onderlinge sociale betrokkenheid. Respect
voor elkaars achtergrond en ideeën staat bij ons hoog in het vaandel, net als een continu streven
naar kwaliteit. Wil jij in een warme en uitdagende omgeving aan de slag als allround ondersteuner?
Dan nodigen we je graag uit te solliciteren.
Solliciteren
Wij ontvangen je sollicitatie graag vóór 5 september 2018 o.v.v. ‘Sollicitatie Allround ondersteuner.
Je kunt deze sturen naar Olivier Vermeulen, per e-mail: directie@obsportland.nl. Wil je eerst meer
informatie over de functie? Neem dan contact op met Olivier Vermeulen via 010-2033488.

