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Vacature:  Beheerder brede school De Coevering  

Plaats:   Geldrop 

Omvang:  0,5-1,0 fte 

Duur:  maximaal 2 jaar 

Salaris:  op basis van cao PO; OOP schaal 5; 

Ingangsdatum:  1 maart 2015 

Plaatsingsdatum:  9 februari 2015 

Vervaldatum:  22 februari 2015 

Functieomschrijving 
Voor een nieuw gerealiseerde brede school in Geldrop zijn wij op zoek naar een beheerder. U treedt op als 

onafhankelijk beheerder en zorgt voor het dagelijks facilitair management binnen de gemeenschappelijke 

ruimtes van de BS De Coevering in gemeente Geldrop-Mierlo. 

Het doel van het aanstellen van een onafhankelijke beheerder is de start van BS De Coevering soepel te 

laten verlopen. De beheerder functioneert als onafhankelijk beheerder. De conciërges van de scholen 

zullen op termijn, maximaal 2 jaren of eerder, de taken van de beheerder overnemen. 

Procedure 
U kunt uw CV en motivatie mailen naar info@managingeducation.nl t/m zondag 22 februari 2015.  

Op basis van de ingezonden brieven maken wij op maandag 23 februari een eerste selectie. 

Woensdag 25 februari vindt de eerste gespreksronde plaats.  

Opdracht 
Plan maken tot taakovername door de beide conciërges van de scholen binnen 2 jaren of indien mogelijk 

eerder. 

Taken 
Aanspreekpunt voor huurders en gebruikers; 

zorg dragen voor en houden van toezicht op het dagelijkse beheer van de BS; 

verrichten van bode- en portiers diensten en het verzorgen van de beveiliging van gebouwen en terreinen; 

verzorgen van de planning; 

het verzorgen van de administratieve taken behorende bij het beheer van (tijdregistratie, bestelde 

goederen e.d.); 

managen van voorkomende huishoudelijke werkzaamheden; 

mede verantwoordelijk voor het in goede staat van onderhoud houden van het interieur van gebouw, de 

inventaris en gereedschappen; 

u bent bereid om gedurende werkdagen overdag en incidenteel ’s avonds te werken. 

  

mailto:info@managingeducation.nl
http://www.managingeducation.nl/
https://www.linkedin.com/company/9284931?trk=tyah&trkInfo=idx:2-1-2,tarId:1424015774361,tas:ME+managing


 
 

Bergschot 432 

4817 PH Breda 

 

06 11 25 13 66 

 

 

 

 

Vaardigheden 
Goede contactuele eigenschappen; 

ervaring met soortgelijke werkzaamheden is een pré; 

er is sprake van semi-routine werkzaamheden, die ook onafhankelijk handelen vragen met eigen 

werkvoorbereiding en eigen verantwoording; 

instaat om zichzelf overbodig te maken 

Opleidingen en kennis 
MBO werk- en denkniveau, aangevuld met theoretische en praktische kennis en ervaring; 

met goed gevolg een BHV (BedrijfsHulpVerlening) cursus afgerond of bereid om deze te volgen; 

in staat om te werken met een computer, in ieder geval Word en Excel; 

in het bezit van certificaat beheerder brandmeldinstallaties (BBMI); 

verkrijgen van een positieve Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); 

EHBO diploma 

Informatie 
Voor een uitgebreid functieprofiel verwijzen wij naar de website van ME; 

http://www.managingeducation.nl/join_me.shtml  

Indien u vragen heeft kunt u in de avonduren contact opnemen met Dennis Lindelauf; contactpersoon 

namens ME: Managing Education. 

 

 

mailto:info@managingeducation.nl
http://www.managingeducation.nl/
https://www.linkedin.com/company/9284931?trk=tyah&trkInfo=idx:2-1-2,tarId:1424015774361,tas:ME+managing

