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Vrijwillige Conciërge 

KC-De Stern 

 

We zijn op zoek naar een conciërge met oog voor onze leerlingen en werk ziet liggen. Een 

allrounder die huishoudelijke taken, klussen en buitenwerk graag doet. Onze kinderen 

werken met Hart, Hoofd en Handen en dat wensen we onze medewerkers ook toe. 

 
Werken op De Stern is meehelpen aan het bouwen van een nieuw KindCentrum. Sinds kort 
zijn we verhuist naar een nieuw gebouw waarin we een aantal jaar zullen verblijven en 
groeien, daarna verhuizen we naar onze definitieve gebouw. Binnen ons team zijn we 
opzoek naar een prettige, positief ingestelde collega. Ben jij onze conciërge, die ons uit de 
brand helpt als de techniek ons in de steek laat, we snakken naar een kop thee, een pleister 
plakt en alle leerlingen bij naam kent? 
 
Wie ben jij? 

• Je werkt van nature uit een servicegerichte houding; 

• Je steekt graag je handen uit de mouwen;  

• Je bent handig en voortvarend in het signaleren en oplossen van problemen bij 
klachten, storingen en onderhoudswerkzaamheden.  

• Je draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw 

• Je werkt met respect voor elkaar;  

• Je bent flexibel en een duizend poot; 

• Je durft elkaar aan te spreken op openheid en op ieders verantwoordelijkheden; 

• Je beschikt over een relevant mbo-diploma 
 
Wie zijn wij? 
 
Park16Hoven is de nieuwe, groene wijk Park16Hoven in Rotterdam Noord waar we in januari 
2019 zijn begonnen. Een KindCentrum met een rijke speel- en leeromgeving waar kinderen 
van 0 tot 12 leren en spelen met hart, hoofd en handen.  
 
Vanuit verwondering onderzoeken wij alles en behouden steeds het goede. Ons natuurlijk 
en eigentijds onderwijs is continu in beweging. We bakken brood en eten fruit en groenten 
uit onze moestuin. We inspireren de  kinderen door verhalen uit verschillende tijden, 
culturen en tradities. Opvang en onderwijs werken nauw samen binnen ons KindCentrum.  
 

Verras ons! 

Is dit jouw baan? Stuur dan je motivatiebrief en cv. Of neem contact op met Sandra 

Nederlof, directeur van KindCentrum De Stern.  
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Meer informatie?  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met directeur mevr. S. Nederlof 

s.nederlof@kindenonderwijsrotterdam.nl (010 - 790 11 61). Of neem een kijkje op de 

website www.kc-destern.nl.  Kijk op www.kc-destern.nl of bel met Sandra op 010 - 790 11 61 
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