
 
Volta is een nieuwe school in Beilen. Een unieke samenwerking waarin de 

locaties van het Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh de krachten 
bundelen om samen een geweldige school in Beilen te bouwen. Op Volta 
bieden wij vmbo (incl. lwoo) en onderbouw havo en vwo aan.  
Volta staat voor naoberschap en aandacht.   
 
Op Volta volgen ongeveer 580 leerlingen onderwijs in het vmbo, havo of vwo. 
Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Wij 
kijken naar de verschillen tussen de leerlingen en geven elke leerling de 
mogelijkheid uit te blinken op zijn eigen niveau.  
 
Voor Volta zijn wij  per direct op zoek naar  een 

 

Meewerkend voorman/vrouw voor 15 uur per week 
 
PROFIEL 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met schoonmaken in een bedrijf/organisatie; 

 Je hebt kennis van schoonmaaktechnieken en –middelen en weet schoonmaakapparatuur 
en -middelen op de juiste wijze te hanteren; 

 Je hebt kennis en ervaring in het aansturen, begeleiden, en instrueren van (nieuwe) medewerkers;     

 Je bent 5 dagen per week vanaf 15.00 uur beschikbaar 

 Je bent bereid om in incidentele gevallen op andere tijden te werken; 

 Je bent klantgericht en werkt resultaatgericht; 
 
WERKZAAMHEDEN 

 Je bent 1e aanspreekpunt voor vragen m.b.t. de schoonmaak, je behandelt vragen, 
suggesties en klachten; 

 Je coördineert de schoonmaakwerkzaamheden en je draagt zorg voor het  
reinigen/wassen van de schoonmaakdoeken op locatie; 

 Je houdt de urenregistratie bij en verwerkt dit in het systeem van het overige schoonmaakpersoneel; 

 Je regelt vervanging bij ziekte en verlof; 

 Je beheert de voorraden schoonmaakartikelen, doet bestellingen/inkopen en controleert deze                               
bij binnenkomst;  

 Het uitvoeren van naloopronde (controle op de werkzaamheden); 

 Het afsluiten van het gebouw. 

 Je verricht schoonmaakonderhoud van de algemene ruimten, leslokalen, sanitair en kantoren.                              
Dit met behulp van moderne schoonmaakapparatuur en materialen 

AANBOD 
Het betreft een tijdelijke vacature tot 1 januari 2024 met uitzicht op vast. 
De functie van meewerkend voorman/vrouw  is ingeschaald in schaal 3 
conform de CAO-VO. De CAO-VO biedt medewerkers een 8,33% 
eindejaarsuitkering, 8% vakantietoeslag, een pensioenregeling en eventueel 
een tegemoetkoming in de reiskosten. 
 

MEER WETEN 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met  de 
leidinggevende van het Onderwijs Ondersteunend Personeel: Robert Beute 
06-47041466. Kijk voor meer informatie over de school op onze website: 
www.voltabeilen.nl  

 

SOLLICITEREN 
Solliciteren kan via www.csvincentvangogh.nl  tot uiterlijk 15 februari 2023 

http://www.voltabeilen.nl/
http://www.csvincentvangogh.nl/

