
 
                                        
                                            VACATURE 
 
IBS Al- Jawhara (de Parel) valt onder de stichting Islamitische School Amsterdam en kenmerkt zich 
door kwalitatief goed onderwijs. Naast het realiseren van goed onderwijs heeft de school als 
voornaamste doelstelling het versterken van de identiteit van de leerlingen.  
 
IBS Al-Jawhara (de Parel) in Amsterdam-Oost op zoek naar: 
 

Conciërge (40 uur per week) 
 
Werkzaamheden 
Je bent in staat om zelfstandig lichte onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te verrichten aan 
gebouwen, terreinen en inventaris. Daarnaast signaleer en verhelp storingen en eenvoudige 
gebreken en verricht je administratieve werkzaamheden.  
 
Overige werkzaamheden 
* Je geeft klachten van technische aard door of meldt situaties (bijv. tijdens controle  
   rondes); 
* je levert een bijdrage aan het opstellen van nieuwsbrieven en kasstaten; 
* je legt administratieve gegevens samenhangend met de te verrichten technische taken vast; 
* je verstrekt informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van werkzaamheden. 
* je beheert audiovisueel materiaal en zet dit klaar; 
* je beheert het magazijn en verricht allerlei bestellingen; 
* je maakt kopieën; 
* je bent de eerste aanspreekpunt voor wat betreft het beheer van de brandinstallatie; 
* je zet koffie en thee; 
* je verricht eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden. 
* je roept leerlingen tot de orde tijdens pauzes e.d. of attendeert de leraar op ordeproblemen  
  conform interne gedragsregels; 
* je neemt meldingen van ziekte, te laat komen e.d. aan; 
 
Functie-eisen: 
 - Relevante ervaring; 
 - Woonachtig in Amsterdam, bij voorkeur stadsdeel Oost 
  
De stichting biedt jou: 

- Een maandsalaris van max. €2.488,- 
- Ruime vakantieregeling  
- 8% vakantiegeld in mei 
- 6.3 % eindejaarsuitkering in december 
- Toelage in het kader van de dag van de leraar in oktober 
- Doorgroeimogelijkheden 



 
 

- Opleidingsmogelijkheden. 
- Een werkplek in een enthousiast team. 

 
 

Herken je jezelf in het geschetste profiel? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar 
info@ibsaljawhara.nl. Sluitingsdatum 20 maart 2023. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in 
week 13. 
 
Wij verwelkomen ook sollicitaties van kandidaten met een niet-islamitische achtergrond. Heb je nog 
vragen? Bel dan naar: 020-6180838. 
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