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FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
 
Datum   : juni 2012 
Functiebeschrijving  : Conciërge  
Vastgesteld besluit CvB : 21-8-2012 
 
 
Waardering  
Salarisschaal 5 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Onderwijscluster 
 
- Verantwoording: aan Hoofd lokale diensten 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda.  
De conciërge werkt ten behoeve van een onderwijscluster en heeft een specifiek 
aandachtsgebied, te weten Services. De functie wordt uitgeoefend binnen het vastgestelde 
(meerjaren-) facilitair en ICT beleid. 
 
De conciërge verricht werkzaamheden binnen een aantal resultaatgebieden: 
-  bode-, telefoon en portiersdiensten; 
- orde en veiligheid in en buiten het gebouw; 
-       beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, terreinen, inventaris, 

voertuigen en installaties; 
- beheren van de toegewezen voorraden en hulpmiddelen; 
- administratieve werkzaamheden; 
- overige werkzaamheden.   
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
Bode-, telefoondiensten. 
 
Activiteiten: 

- ontvangt en verwijst bezoekers door; 
- verdeelt inkomende en uitgaande post; 
- doet boodschappen; 
- opent en sluit de toegangen tot gebouwen, terrein; 
- controleert de verwarming en de verlichting; 
- beheert de sleutels van het gebouw. 
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2. Resultaatgebied 2 
Orde en veiligheid in en buiten het gebouw. 
 
Activiteiten: 

- draagt zorg voor de beveiliging van de gebouwen en terreinen tegen brand en 
inbraak; 

- houdt toezicht op de naleving van (huis)regels; 
- verleent eerste hulp bij (bedrijfs)ongevallen; 
- voorkomt niet-aanvaardbare situaties en beëindigt deze; 
- treedt corrigerend op bij conflicten van onderwijsdeelnemers in de openbare 

ruimten en op de terreinen; 
- fungeert in voorkomende gevallen als “luisterend oor” voor studenten met 

problemen. 
 
3. Resultaatgebied 3 
Beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan gebouw, terreinen, inventaris, voertuigen en 
installaties. 
 
Activiteiten: 

- neemt noodmaatregelen bij storingen; 
- begeleidt en assisteert in- en externe technici bij het opheffen van storingen; 
- inspecteert, repareert en vervangt volgens voorschriften delen van de inventaris 

van gebouwen; 
- voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de in- en externe groenvoorzieningen en 

de terreinen; 
- houdt in een (geautomatiseerd) systeem bij de uitgevoerde 

onderhoudswerkzaamheden en het onderhoud van gebouwen, inventarissen, 
groenvoorzieningen en terreinen; 

- doet voorstellen ter verbetering van onderhoud en gebruik van gebouwen en 
inventaris om betrouwbaarheid, veiligheid en levensduur te vergroten; 

- deelt gedelegeerd in en controleert de werkzaamheden van medewerkers 
schoonmaak- of onderhoudsbedrijven en verstrekt materialen; 

- ziet toe op de werkzaamheden van hoveniersbedrijven gericht op het onderhoud 
van de groenvoorzieningen en terreinen; 

- voert schilder-, las-, timmer- en elektrotechnische werkzaamheden uit. 
 

 
4. Resultaatgebied 4 
Beheren van de toegewezen voorraden en hulpmiddelen. 
 
Activiteiten: 

- stelt lijsten op van voorraden van lesbenodigdheden, schoonmaakmiddelen, 
inventaris, onderhouds- en reparatiemiddelen en vult deze aan; 

- distribueert lesbenodigdheden; 
- beheert audiovisuele hulpmiddelen; 
- administreert inkomsten en uitgaven en verantwoordt deze; 
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5. Resultaatgebied 5 
Administratieve werkzaamheden. 
 
Activiteiten: 

- voert eenvoudig typewerk en reprografische werkzaamheden uit; 
 

6. Resultaatgebied 6 
Overige werkzaamheden. 
 
Activiteiten: 

- richt lokalen in voor examens, proefwerken, etc.; 
- assisteert de docent bij het gebruik van audiovisuele hulpmiddelen; 
- assisteert bij bijzondere gebeurtenissen op school en bij de voorbereiding daarvan; 
- verzorgt planten, aquaria, e.d.; 
- verricht incidenteel schoonmaakwerkzaamheden. 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- de conciërge legt verantwoording af aan het hoofd lokale diensten over de juistheid 

van de gevolgde aanpak, de naleving van regels en afspraken, de wijze van het 
ontvangen en doorverwijzen van bezoekers, de wijze van toezichthouden, de kwaliteit 
van het voorraadbeheer en de kwaliteit van de administratieve en overige 
werkzaamheden; 

- de conciërge werkt binnen werkafspraken, regels en voorschriften van het 
vastgesteld (meerjaren) facilitair en ICT-beleid; 

- de conciërge beslist bij/over het uitvoeren van kleine reparaties en klein onderhoud, 
het optreden bij ongewenst gedrag van deelnemers, het ontvangen en doorverwijzen 
van bezoekers, het houden van toezicht op de toegang en het dagelijks gebruik van 
de gebouweninfrastructuur en het inventaris en het bijhouden van een administratie. 

 
Kennis en vaardigheden 
- praktisch gerichte kennis van veiligheidsvoorschriften en technische voorschriften en 

van specificaties van apparaten; 
- inzicht in de organisatie, en  van relevante werkwijzen en procedures binnen Scalda; 
- vaardig in het uitvoeren van kleine reparaties en klein onderhoud; 
- vaardig in het corrigeren van ongewenst gedrag; 
- vaardig in het klantvriendelijk te woord staan van medewerkers, bezoekers en 

studenten; 
- vaardig in het gebruik van het FMIS; 
- kennis van de Office pakketten; 
- werk- en denkniveau: MBO; 
- BHV diploma; 

 
Contacten 
- met medewerkers van bedrijven over de uitvoering van ondersteunende 

werkzaamheden om hen te begeleiden bij de uitvoering van hun werkzaamheden; 
- met gebruikers en studenten bij ongewenst gedrag om hun te corrigeren en te 

informeren over geldende regels en voorschriften; 
- met docenten belast met begeleiding van studenten over gedrag van studenten om 

informatie uit te wisselen; 
- met bezoekers om hen door te verwijzen of hun vragen te beantwoorden. 

 
 


