
 

www.goapubliek.nl | www.twitter.com/goapubliek | www.facebook.com/goapubliek 
  
*De oprichting van GOA Publiek is mogelijk gemaakt vanuit het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Groningen en vanuit 

de Versnellingsagenda (REP/ZZL) van de provincie Groningen. 

  

VACATURE – BBL facilitair medewerker – conciërge  
Wil jij leren en werken op MBO niveau bij een publieke instelling?  

 

Functie: BBL facilitair medewerker niveau 2 (leren en werken) 

Werktijden en locatie: Kantoortijden, werklocatie Assen 

Niveau: 
Richting: 

MBO niveau 2 
Facilitair medewerker 

Startdatum:  
Contract: 
Arbeidsvoorwaarden: 

In overleg 
20 uur per week 
ABU cao is van toepassing 

Werkzaamheden: 
 

Voor een onderwijslocatie in Assen zijn wij op zoek naar een BBL facilitair 
medewerker die als conciërge gaat leren en werken. Als facilitair 
medewerker heb je de volgende taken: 
 

 Je draagt zorg voor orde en netheid binnen de locatie 

 Je voert hospitality werkzaamheden uit  

 Je bent in staat licht administratieve werkzaamheden uit te 
voeren 

 Je voert post- en reproactiviteiten uit zoals bijvoorbeeld toner 
vervangen etc. en brengt post naar de verschillende locaties  

 Je voert logistieke werkzaamheden uit 

 Je voert incidentele schoonmaakwerkzaamheden uit 

 Je onderhoudt het contact met interne en externe klanten en 
leveranciers 
 

Selectiecriteria: 
 

 

 Je bent communicatief vaardig 

 Je hebt een dienstverlenende werkhouding 

 Daarnaast is i.v.m. de vertrouwelijkheid van bepaalde 
werkzaamheden en de werkomgeving een VOG vereist. 

 
In verband met het Actieplan Jeugdwerkloosheid is de vacature geschikt 
voor jongeren tot en met 27 jaar. 

Bijzonderheden: 
 

GOA Publiek verzorgt als detacherende organisatie de werving en selectie 
voor de sollicitatiegesprekken. Je bent nog niet in het bezit van het 
diploma facilitair medewerker niveau 2. De BBL opleiding die je gaat 
volgen wordt betaald door GOA Publiek gedurende de detachering. 
 
Rijbewijs B is een pré. 

Reacties naar: 
 
 

Stuur je CV en motivatie voor 31 oktober naar info@goapubliek.nl 
Contactpersoon: Lisa Vinke / Harald Grasdijk 
 
De vacature sluit zodra er voldoende geschikte kandidaten gesolliciteerd 
hebben. 
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