Vacature Pedagogisch conciërge (1,0 fte)
Het Rudolf Steiner College is een school voor vwo, havo en vmbo-tl in Rotterdam.
Ons leerplan is gebaseerd op het gedachtegoed van Rudolf Steiner en geeft de leerlingen de
ruimte ‘te worden wie ze zijn’. Daarbij is de school een vrijeschool in en van deze tijd.
Het Rudolf Steiner College is een overzichtelijke school waar leerling en medewerker zich in
een veilige en inspirerende omgeving kunnen ontwikkelen.
Wij zijn per direct op zoek naar een pedagogisch conciërge
Je bent in deze functie de spil in onze school als het gaat om gezond gedrag. Je staat
voortdurend met leerlingen in contact en geeft op een prettige manier duidelijke
aanwijzingen. Zo draag je bij aan een fijn klimaat voor iedereen.
Waar het om gaat bij deze functie:
Als pedagogisch conciërge ben je naar leerlingen toe het gezicht van onze school. Je bent
voor hen en voor de medewerkers een aanspreekpunt als het gaat om goede gewoontes,
gewenst gedrag en discipline.
Samen met je collega’s ben je onder meer verantwoordelijk voor het op een prettige manier
toezicht houden op leerlingen in pauzes, tijdens en na de lessen.
Leerlingen lopen met je weg en hebben tegelijkertijd veel respect voor je. Daarnaast geef je
ondersteuning bij open dagen, ouderavonden en andere activiteiten. Je steekt graag je
handen uit de mouwen en verleent ook hulp als BHV-er.
Talenten en eigenschappen die goed van pas komen zijn: stevig in je schoenen staan,
communicatief, pro-actief, flexibel, oplossingsgericht en vooral een positieve en duidelijke
benadering naar onze leerlingen.
Het is belangrijk dat je in overeenstemming met de pedagogische uitgangspunten van het
vrijeschoolonderwijs werkt en de identiteit van de school onderschrijft.
Meer weten en solliciteren?
Je komt te werken op het Rudolf Steiner College in Rotterdam op de locatie Tamboerstraat
en mogelijk ook op de locatie Oudedijk.
Een VOG is een vereiste bij aanvang van de werkzaamheden.
Je hebt een relevante opleiding gevolgd of je bent bereid die te gaan volgen.
Voor telefonische informatie over deze functie kun je terecht bij mevrouw Maclean,
0614767212. Je wordt ingeschaald in schaal 6, conform de cao vo. Je kunt je belangstelling
kenbaar maken door je cv met motivatiebrief te sturen vóór 28 maart naar
info@rudolfsteinercollege.nl, ter attentie van mevrouw S. Verveer.

