
 

 

 

Plaatsingsdatum 01-02-2021 
Sluitingsdatum 19-02-2021 
Met ingang van  z.s.m. 
Dienstverband Contract met uitzicht op een vast contract  
FTE 12-25 uur per week 

 

Willem van Oranje facilitairbedrijf b.v. 
Het facilitairbedrijf van Willem van Oranje Scholengroep verricht facilitaire diensten op het gebied 
van o.a. schoonmaak en tuinonderhoud voor de verschillende scholen van Willem van Oranje 
Scholengroep. Met het team van facilitairbedrijf borgen we de kwaliteit, de veiligheid en de 
continuïteit van deze werkzaamheden. 
 

Willem van Oranje Scholengroep 
Willem van Oranje Scholengroep faciliteert en ondersteunt zeven scholen. Autonome scholen 
voor primair en voortgezet onderwijs. Ieder met hun eigen kenmerken, werkgebied en invulling 
van de missie. Met als gemene deler onze protestants-christelijke signatuur. 
 

Wie zoeken wij? 

• Een representatieve collega met ervaring binnen de schoonmaakbranche 
• Je beheerst de Nederlandse taal 
• Je bent, indien nodig, inzetbaar op andere scholen van de scholengroep. 
• Je respecteert de christelijke identiteit van Willem van Oranje Scholengroep. 

 
 

Wat bieden wij?  

• Alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden binnen de scholen te Waalwijk zoals 
lokalen, trappen, kantoren en toiletten. 

• Een tijdelijk contract voor een vast aantal uur per week met uitzicht op een vast 
dienstverband. 

• Werktijden in tijdblokken variëren tussen 14.00 uur – 19.00 uur. 
• Maximaal uurloon van € 13,50 (max uurloon cao € 12,86). 
• Vanaf januari 2021 wordt dit max. € 14,18 bruto per uur. 
• Reiskostenvergoeding woon-werk verkeer op basis van € 0,15 per kilometer. 

VACATURE SCHOONMAAKMEDEWERKERS (m/v) 
Voor een van onze basisscholen en school voor het voortgezet 
onderwijs in Waalwijk zijn wij op zoek naar meerdere collega’s die 
verdeeld over 5 dagdelen, voor 12 tot 25 uur per week, 
schoonmaak-werkzaamheden verrichten.  



Interesse? 

Reageer dan snel en uiterlijk voor 19-02-2021. Je kunt je motivatie en CV mailen naar Geerhard 
Gijben (coördinator facilitairbedrijf). Ook voor vragen kun je bij Geerhard terecht.  
 
Omdat we meerdere vacatures hebben zullen we de vacature opstellen, totdat deze zijn ingevuld. 
Je wordt geïnformeerd over de voortgang van de procedure. De vacature is zowel intern als 
extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang hebben op de benoeming. 
 
 
Contactgegevens 
 

Naam Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V. 
Adres werklocatie De Gaard 4, Waalwijk 
Contactpersoon Geerhard Gijben (coördinator facilitaibedrijf B.V.)  

 0416 691 722 
 g.a.gijben@wvoranje.nl 
 www.willemvanoranjescholengroep.nl 

 

 


