
 
 

 

 
Wij zoeken talent, betrokkenheid en nieuwsgierigheid! 

Nieuwsgierig?  
Dan nodigen wij je uit om ons team te komen versterken! 

 

Wie zijn wij? 
OPDC Utrecht (orthopedagogisch en didactisch centrum) is bedoeld voor alle leerlingen uit de regio 
Utrecht die de aansluiting met het reguliere voortgezet onderwijs (VO) of middelbaar beroepsonderwijs 
(mbo) dreigen te verliezen of al verloren hebben. Op OPDC Utrecht gaan leerlingen samen met 
deskundige begeleiders en docenten aan de slag om de schoolloopbaan in te vullen of weer op de rails te 
krijgen. Wij bieden een passende leeromgeving met maatwerk. Elke leerling krijgt een persoonlijk, 
didactisch programma, passend bij zijn of haar talenten, behoeften en mogelijkheden en ondersteuning 
op maat. We begeleiden iedere leerling naar een school, een diploma of werk. OPDC Utrecht is onderdeel 
van Sterk VO, het samenwerkingsverband VO gemeente Utrecht en Stichtse Vecht. Voor het nieuwe 
schooljaar zijn we op zoek naar een ervaren medewerker facilitair/ hoofdconciërge. Als medewerker 
facilitair ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van (technische) facilitaire 
werkzaamheden, het optreden als gastheer/gastvrouw en het bewaken van de kwaliteit. 

een ervaren medewerker facilitair /hoofdconciërge (1,0 fte) 

 

Wij zoeken een collega die: 
• (technisch) facilitair ondersteunende werkzaamheden uitvoert; 
• voorraden registreert, beheert en voorstellen doet voor de aanschaf van goederen; 

• inspectie en metingen verricht, signaleert en (ver)storingen en gebreken verhelpt; 
• noodzakelijk door derden te verrichten onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden signaleert; 
• zelfstandig onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden verricht; 
• in- en/of externen begeleidt bij onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden; 
• voorstellen doet voor onderhoud, reparatie of vervanging en offertes binnen kaders aanvraagt; 
• Verantwoordelijkheid draagt voor BHV en ontruimingsplan;  
• werkzaamheden verricht als gastheer/gastvrouw verricht, die bijdragen aan een gastvrije en 

veilige omgeving;  
• vmbo+ /mbo- werk- en denkniveau heeft; 
• communicatief sterk is;  
• daadkracht, humor en uitmuntende sociale vaardigheden en empathisch vermogen heeft; 
• omgevingsbewust en ontwikkelingsgericht is. 

 

 

Wij bieden:  
• werken met “leuke, boeiende jongeren van deze tijd” die een steun in de rug nodig hebben om 

zo hun dromen waar te maken;  
• een ambitieuze en aantrekkelijke organisatie waar opbrengstgericht gewerkt wordt en staat voor 

gelijke carrièrekansen voor iedereen. We streven naar een inclusief en divers personeelsbestand 
waar iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, welkom is; 

• een jaarcontract en daarna, bij goed functioneren, een vaste benoeming; 
• salaris op basis van schaal 5 van de CAO VO. 

 

Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met Astrid Lotte, directeur OPDC (06-24926356) of a.lotte@opdc-
utrecht.nl. Uw motivatiebrief en CV kunt u tot en met 26 mei 2021 per e-mail sturen naar het 

secretariaat van Sterk VO: secretariaat@sterkvo.nl 
 

Voor meer informatie kijk ook op:www.opdc-utrecht.nl     

http://www.opdc-utrecht.nl/

