Het Pleysier College is een cluster-4-school voor Voortgezet Onderwijs. De school heeft verschillende
locaties in Den Haag, Zoetermeer en Delft. Pleysier College Transvaal is gelegen in Den Haag.
De school heeft twee afdelingen, de Praktijk-afdeling en de VMBO-afdeling.
Pleysier College Transvaal biedt onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen, gecombineerd met
psychiatrische problematiek.

School voor speciale leerlingen zoekt een pedagogisch conciërge (0.8 fte)
Je profiel
Je hebt hart voor leerlingen die een speciale aanpak nodig hebben en je maakt een bewuste keuze
om met deze leerlingen te werken. Je beschikt over aantoonbare ervaring met de doelgroep en je
kan tegen een stootje. Je hebt doorzettingsvermogen en bent in staat tot het aangaan van een
professionele relatie met de leerlingen. Bovendien ben je enthousiast, betrokken en prima in staat
om zelfstandig en in teamverband te werken.
Wat we verwachten
Je verricht conciërgewerkzaamheden op het niveau van gebouwbeheer en –onderhoud, je verzorgt
kantinewerkzaamheden, draagt bij aan de veiligheid op school, je ontvangt gasten (ouders maar ook
andere externe contacten), je treedt op bij (dreigende) conflicten tussen leerlingen, je begeleidt
desgevraagd leerlingen, je beheert het toegewezen budget.
Aard van het dienstverband
Het dienstverband start per 1 september a.s. Het betreft een reguliere eerstejaarsaanstelling met
uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.
Begeleiding
Het Pleysier College Transvaal investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers. Er wordt op
een professionele en zorgvuldige wijze gewerkt. Uiteraard begeleiden wij je in hoe wij werken, zodat
je snel vertrouwd bent met de leerlingen, collega’s en onze werkwijze – je komt bij ons terecht in een
collegiaal team.
Salaris
Schaal 4, CAO PO
Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met de mevrouw M. Baartman,
directeur Pleysier College Transvaal, telefoon: 070-850 55 00.
Sollicitaties per mail richten aan
Pleysier College Transvaal, ter attentie van mevr. M. Baartman, m.baartman@pleysier.nl
Sluiting
De procedure sluit zodra een geschikte kandidaat gevonden is.

