Kunstkwartier is per direct op zoek naar een

Conciërge m/v
Voor 0,8 fte
Wat ga je doen:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Toezien op een opgeruimd en veilig gebouw
Lokalenbeheer
Beheren en uitvoeren van onderhouds- en (kleine) reparatiewerkzaamheden
Signaleren van eventuele noodzaak van groot onderhoud of complexere reparaties
Beheer beveiliging van het gebouw tegen brand en inbraak, incl. alarmopvolging (incidenteel ook
in weekenden en schoolvakanties)
Beheer, vervoer en onderhoud van instrumentarium
Ondersteuning bij evenementen
Ondersteuning bij decorbouw
Aansturing eventuele vrijwilligers en/of stagiaires
Hulpverlening bij eventuele calamiteiten
Beheren van de kantine voorraden
Opvolgen van eventuele alarmstoringen (een enkele keer ook tijdens schoolvakanties en
weekenden)

Werktijden:
• 32 uur per week (voor het grootste gedeelte op onze vestiging in Helmond, maar
wanneer nodig ook in onze vestigingen in Geldrop en Nuenen)
• Een gedeelte op vaste tijden en een gedeelte flexibel
• Incidenteel ook in de avonden en weekenden
• Werktijden in overleg
Wat breng jij mee?
• MBO+ werk- en denkniveau
• Een geldig rijbewijs BE en eigen vervoer
• Humor
• DHZ handen en technisch inzicht
• Zelfstandigheid en planmatig kunnen werken
• Verantwoordelijkheidsgevoel
• Communicatieve vaardigheden
• Hulpvaardigheid gecombineerd met aanpakkers-mentaliteit
• Bedrijfshulpverlening of bereidheid tot volgen van opleiding
• VOG verklaring
• Kennis van ICT (een pré)
• Collegialiteit

Wat bieden wij:
• Een leuke afwisselende baan op onze hoofdlocatie in Helmond alsmede ondersteunde
werkzaamheden op onze vestigingen in Geldrop en Nuenen
• Collegiale werksfeer
• Dynamische werkomgeving
• Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden tot scholing
• Schoolvakanties vrij (kan in de toekomst veranderen)

Functiewaardering:
De functie heeft een omvang van 0,8 fte en is ingedeeld in salarisschaal 5 van de cao Kunsteducatie (het
salaris ligt tussen €2.000,- / €2.500,- bruto per maand op basis van een fulltime aanstelling).

Solliciteren:
Wil je reageren, richt dan vóór 19 april a.s. je sollicitatie en CV via e-mail aan
vacatures@kunst-kwartier.nl
Voor een toelichting op de functie kun je contact opnemen met mevrouw Leontine Hartman,
l.hartman@kunst-kwartier.nl

