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Willem van Oranje College 
Het Willem van Oranje College is een protestants-christelijke school voor mavo, havo, atheneum en 
gymnasium in Waalwijk. De school is gehuisvest in een modern gebouw in Landgoed Driessen.  
De school telt ongeveer 1100 leerlingen en 120 medewerkers. Ons motto: Vol voorbereid op de 
toekomst! 
 
 
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. Een identiteit waar we trots 
op zijn, omdat het ons verbindt en omdat het een ankerplaats biedt in een continu veranderende 
wereld. 
 
 
Wie zoeken wij? 

• Vaktechnische kennis en kennis van technische/veiligheidsvoorschriften en specificaties 
van algemene apparatuur en installaties en gebouwen; 

• Ervaring als conciërge in een schoolomgeving is een pre; 
• Breed inzetbaar en dienstverlenende instelling; 
• Inzicht in de organisatie van een onderwijsinstelling;  
• Vaardigheid in het omgaan met verschillende mensen met verschillende karakters;   
• Vaardigheid in het optreden bij verstoringen;  
• In het bezit van een BHV en/of EHBO diploma is een pre; 
• Je hebt respect voor de christelijke identiteit van Willem van Oranje Scholengroep.  

CONCIËRGE 
Willem van Oranje College, De Gaard 4, 5146 AW  Waalwijk  
 
Als conciërge op onze school is geen dag hetzelfde, maar dat maakt deze functie juist zo 
uitdagend! Je draagt zorg voor de toegankelijkheid en het functioneel gebruik van het gebouw.  
 
Je verleent hulp bij calamiteiten (BHV), verricht surveillancediensten, begeleidt leveranciers en 
maakt ruimtes gereed voor verschillende activiteiten. Verder verricht je ondersteunende 
diensten ten aanzien van de repro, schoonmaak en receptie. 
 
Constateer je conflicterend gedrag bij leerlingen? Jij beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden om ze hier op de juiste manier op aan te spreken en tevens te schakelen met de 
teamleiders. 



 

 
Dit is wat wij je kunnen bieden: 

• Je krijgt een vervangingsdienstverband voor 0,8 fte; 
• Je wordt ingezet op basis van een vooraf overeengekomen rooster; 
• Je komt in een hecht team van collega’s waar je inzichten en kennis haalt en waar ook 

professionaliteit en samenwerken een belangrijke rol spelen; 
• Goede arbeidsvoorwaarden binnen de CAO-VO, schaal 4; 
• Brede functie binnen een school met een divers team van docenten, ondersteunend 

personeel en staffunctionarissen; 
• Bijzonder is dat je komt werken bij een organisatie waar elke medewerker een 

TalentenMotivatieAnalyse krijgt zodat je inzicht krijgt in je talenten en deze ook kunt 
inzetten binnen je werk; 

• Daarna bieden wij de mogelijkheid om te deel te nemen aan ons fietsplan en bedrijfsfitness. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse? 
Hebben we je enthousiast kunnen maken? Solliciteer dan direct! Heb je nog vragen over de functie 
of ben je benieuwd naar de procedure? Bel of mail gerust naar Jan Straver, adjunct-directeur / 
directeur bedrijfsvoering, j.p.g.a.straver@wvoranje.nl  |  06-16632510. 
 
Sollicitatiebrieven mag je richten aan Hiske Dollevoet vacatures@wvoranje.nl. Reageren kan  
tot uiterlijk maandag 13 december 2021.  
 
 
Wij kijken ernaar uit om jouw te ontmoeten! 
 
 
Procedure 
Na de sluitingsdatum vindt er een selectie plaats en word je geïnformeerd over de voortgang van 
de procedure. De vacature is zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang 
hebben op de benoeming. 
 
 

Talent en Ontwikkeling “Wij hebben oog voor talent!” 
 
Willem van Oranje Scholengroep omarmt het 'sterke punten denken'. Het versterken van  
datgene waar je (in de basis) goed in bent. Onze afdeling Talent en Ontwikkeling maakt  
werk van jouw talent. We bieden je uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden afgestemd  
op jouw behoeften. Met als doel om het beste uit jezelf naar boven te halen! 
 


