
 
Samenwerkingsstichting Kans & Kleur te Wijchen is voor de  

Paulusschool per direct op zoek naar een: 
 

 

 

Conciërge  
(25 uur per week) 

 

Word jij de vriendelijke, behulpzame en 
flexibele collega die enthousiast met ons samenwerkt op de Paulusschool? 

 

De Paulusschool is een 
school met ongeveer 
230 leerlingen verdeeld 
over 9 groepen. Onze 
school is onderdeel van  
Brede School 
Noorderlicht en we 
werken intensief samen 
met de verschillende 
partners zoals de 
Afdeling Jong Kind, 
kinderopvang De Eerste 
Stap en wijkvereniging 
Wijchen Noord. 
 
De Paulusschool is 
onderdeel van 
Samenwerkingsstichting 
Kans & Kleur. De 14 
basisscholen zijn 
verantwoordelijk voor 
het onderwijs op alle 
scholen in de gemeente 
Wijchen. De missie van 
Kans & Kleur is:  
‘Elk kind zijn eigen kans 
en iedere school haar 
eigen kleur’. 

 
Als conciërge bestaan je werkzaamheden vooral uit: 

• ondersteunende taken, zoals kopiëren en keukenbeheer; 

• contacten met leerlingen; 

• aanspreekpunt voor ouders, partners en bezoekers; 

• onderhouds- en reparatiewerkzaamheden;  

• ondersteunen bij facilitaire taken. 

 
De collega die we zoeken: 

• heeft een open en opgewekte persoonlijkheid; 

• is servicegericht, nauwkeurig en kan goed organiseren; 

• is vaardig in het afstemmen met zijn omgeving; 

• vindt het leuk om in een brede school te werken; 

• herkent zich in de kernwaarden van de Paulusschool. 

 
  SAMEN -- VERANTWOORDELIJKHEID -- VERTROUWEN -- VEILIGHEID 

 
Wat we jou bieden is: 

• een veelzijdige baan, waarbij je van grote betekenis bent; 

• een collegiaal en enthousiast team; 

• een dynamische werkomgeving in brede school Noorderlicht; 

• een actieve samenwerking met de facilitair manager in 
Noorderlicht; 

• een salaris conform schaal 3 ondersteunend onderwijspersoneel; 

• een tijdelijke benoeming tot 1 augustus 2022, met de 
mogelijkheid tot een vaste benoeming. 

 
Enthousiast geworden over deze vacature?  

Stuur dan vóór 15 oktober 2021 je sollicitatiebrief en cv naar: carina.coenen@kansenkleur.nl  
t.a.v. Carina Coenen. Heb je inhoudelijke vragen, dan kun je bellen naar de Paulusschool via 
telefoonnummer 024-645 28 81. 
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 
voorrang in het proces. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 19 oktober in de middag en avond.  
Het overleggen van een VOG is verplicht bij indiensttreding. 
 

 

mailto:carina.coenen@kansenkleur.nl

