
 

 
 

 
 

  Per 1 november 2018 is de Katholieke St. Jozefschool in Wateringen  
  op zoek naar: 
 

Een conciërge voor 20 uur per week 
(werktijden in overleg) 

  
Ben jij een ondernemende conciërge die ons team wil komen 
versterken en ondersteunen? Neem dan contact met ons op of 
solliciteer direct! 
 
Wij zijn op zoek naar iemand die:  

 flexibel, representatief en zelfstandig is;  
 communicatief vaardig is en gevoel voor humor heeft;  
 de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst en  

    minimaal MBO-werk- en denkniveau heeft; 
 klein technisch onderhoud, schoonmaakklussen, tuinonderhoud  

    en licht administratieve taken kan verrichten; 
 met een open houding gemakkelijk communiceert met leerkrachten, 

    leerlingen en ouders.  
 
Wij bieden:  

 een gevarieerd team van enthousiaste en betrokken collega’s;  
 veel ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling;  
 een afwisselende baan in een prettige omgeving; 
 betrokken en hulpvaardige ouders; 
 salariëring volgens CAO-PO. 

 
Op de St. Jozefschool bieden wij inspirerend onderwijs aan zo’n 430 
kinderen. We zijn gevestigd in Wateringen; in het mooie Westland. 
Onze school is gehuisvest in een modern, ruim gebouw met een aantal 
bijzondere voorzieningen. Wij bouwen vanuit een stevig fundament 
aan toekomstgericht onderwijs, samen met kinderopvang bijZON!der.   
Ons motto is dan ook: ‘Samen op weg’.  
 
Heb je vragen? Je kunt contact opnemen met Daphne 
Sprenkeling, directeur, per mail via info@Jozefschool.wsko.nl of 
per telefoon via 0174-29 33 48. 
 
Sollicitaties graag voor 7 oktober 2018 t.a.v. Daphne Sprenkeling,  
via mail naar info@jozefschool.wsko.nl. 

 
 

 

 

 

 

St. Jozefschool is onderdeel 

van de Westlandse Stichting 

Katholiek Onderwijs 

(WSKO). WSKO biedt een 

inspirerende werkomgeving 

met zelfsturende teams, 

leerkrachten die nadenken 

over hun vak en inspelen op 

veranderingen in de 

maatschappij. WSKO benut 

de kwaliteiten van 

medewerkers.  

 

WSKO heeft positieve 

naamsbekendheid door 

vakkundige leerkrachten die 

kwalitatief onderwijs bieden 

op 16 basisscholen met ca. 

4.300 leerlingen. Er werken 

ongeveer 420 

personeelsleden, die zich 

richten op een 

toekomstgerichte 

ontwikkeling van het kind.  

 

Het College van Bestuur en 

directeuren worden 

bijgestaan door het 

servicebureau van WSKO. 

 

 

 

WSKO 
De Ruijtbaan 83 
2685 RS  Poeldijk 
www.wsko.nl 
info@wsko.nl 
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