
 
 

 
 
 
Stichting PrimAH (Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Aa en Hunze) is op zoek naar 
 
 

                             SCHOOLSCHOONMAKERS (M/V) 
 
                     voor de basisschool obs Jan Thies te Rolde 

 
Vanwege vertrek in verband met pensioen van de huidige schoonmakers ontstaat er met ingang van 1 september 
2018 een vacature van totaal ca. 26 uur per week. Deze vacature wordt aangeboden in duo verband voor ca. 13 
uur per persoon. 
  
Op dit moment heeft basisschool Jan Thies tot 1 september tijdelijk een ondersteuning in de 
schoonmaakwerkzaamheden nodig voor 2x 1 uur per week. Deze uren kunnen dan per 1 september 2018 
worden uitgebreid tot ca. 13 uur. 
  
 
Werkzaamheden 

Je zorgt samen met een collega voor het dagelijks schoonhouden van verschillende ruimten: lokalen, gangen, 
portalen, toiletten, teamkamer en spreekkamers. Je bent ieder maandag tot en met vrijdag beschikbaar om aan 
het eind van de dag (na 15.30 uur) of aan het begin van de dag (vóór 7.45 uur) de schoonmaak te verzorgen.  
 
Wie ben jij? 
 

- Je spreekt goed Nederlands 
- Je hebt enige ervaring in de schoonmaak 
- Je werkt netjes en zorgvuldig 
- Je bent gemotiveerd en betrouwbaar 
- Je kunt goed samenwerken 
- Je hebt eigen vervoer 
- Je bent per direct beschikbaar 
 

Voldoe je hieraan? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 
Je krijgt eerst een aanstelling voor bepaalde tijd, daarna volgt bij gebleken geschiktheid een aanstelling voor 
onbepaalde tijd bij de Stichting PrimAH. 
 
Inlichtingen:  

Inlichtingen over deze vacatures kunnen worden ingewonnen bij mw. Anja Gerding, tel. 0592-271316. 
Informatie over de obs Jan Thies kun je vinden op de website van de school: www.janthiesschool.nl 
 
Procedure: 

Belangstelling voor de vacature kun je tot uiterlijk 10 maart 2018 kenbaar maken, via email, telefoon of per brief, 
aan: Mw. A. Gerding (directeur obs De Eshoek en coördinator schoonmaak), Molenakkers 30, 9468 BM, Annen, 
tel.nr.:0592-271316, email: vacature@primah.org 
 
De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op maandag 19 maart 2018. 
 
 
 

Vacaturemelding 

http://www.janthiesschool.nl/

