
 

 

Het bestuur van De Brug, School voor Praktijkonderwijs, zoekt zo spoedig mogelijk een gemotiveerde 

 conciërge / onderwijsassistent m/v  

fulltime (wtf 1,0) 
 

Algemene informatie: 
De Brug is een zelfstandige samenwerkings- en streekschool met ca. 120 leerlingen. De Brug bereidt 

leerlingen voor op een zelfstandig functioneren in de samenleving, op een plaats binnen de (regionale) 

arbeidsmarkt en biedt leerlingen doorstroommogelijkheden naar opleidingen op onder andere 

assisterend niveau. Het betreft leerlingen van 12 tot 18 jaar met een cognitieve beperking en een  

leerachterstand van minimaal 3 jaar voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en 

orthodidactische benadering nodig is.  

 

De functie: 

De vacature is een combinatie van conciërge taken en taken van een onderwijsassistent.  

De conciërge draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw, verricht  

ondersteunende diensten, verzorgt kantinediensten en verricht overige werkzaamheden van vergelijkbaar niveau.  

De onderwijsassistent ondersteunt vakleraren praktijkvakken bij de lesgevende taak en het begeleiden van leerlingen.  

 

Uw opdracht: 

• zorg dragen voor de toegankelijkheid (sleutelbeheer, onderzoeken en verhelpen van gebreken of storingen, 

kluisjesbeheer, toezicht op beveiliging, BHV, e.d.), ondersteunende diensten (telefoon, kopiëren van lesmateriaal, 

ondersteunen bij ouderavonden, e.d.) en kantinediensten verzorgen.  

• ondersteunen van leraren bij praktijkvakken, onderwijsondersteunende taken (begeleiden en instrueren van 

leerlingen bij het uitvoeren van zelfstandige opdrachten).  

 

U beschikt over:             

• heeft een mbo-opleiding met technische richting  

• beschikt over certificaat veiligheid en bedrijfshulpverlening (BHV) of bereidheid om dit te behalen 

• heeft affiniteit met leerlingen uit het praktijkonderwijs 

• kan zelfstandig werken binnen het vastgestelde werkplan 

 

Ons aanbod:             

• een uitdagende functie in een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast. 

• schaal 5 CAO VO met doorgroeimogelijkheden  

• goede accommodatie, een fraai nieuw schoolgebouw aan Sportlaan 2 in Zaltbommel 

• goede arbeidsomstandigheden; een prettig team om in te werken met leuke teamactiviteiten 

• een laptop (Surface) in bruikleen 

 
Informatie en sollicitatie: 

Inlichtingen bij de heer Hans van Gent MA, directeur. Telefoon: 0418-540394 

Solliciteren kan t/m 16 oktober 2022 door een brief met CV te sturen naar hvangent@prodebrug.nl.  

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 18 oktober. 
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