
 

 Wij geloven in goed onderwijs voor elk kind 
 

                      
 Stichting VCO Harderwijk-Hierden stelt zich ten doel om christelijk onderwijs te 

  verzorgen in Harderwijk en Hierden. De 12 scholen bieden  kwalitatief goed  
  onderwijs, in een rijke leeromgeving aan bijna 2800 leerlingen.   
  Van onze medewerkers verwachten wij dat zij hun christelijk geloof actief  
  beleven. 

 

 
 

Per 1 september 2021 zijn wij voor een aantal scholen op zoek naar: 

 

Schoonmaak-medewerkers (De Parel, De Wegwijzer, De Triangel) 
 

Ben jij een schoonmaakwonder?  
Is schoon bij jou alleen schoon als het super schoon is?  
Dan zoeken wij jou! 
Wij zijn een grote stichting die in alle wijken van Harderwijk en Hierden het primaire basisonderwijs verzorgt.  
Dit wordt ook mede vormgegeven door schone en hygiënische schoolgebouwen. 
 
Wij zoeken iemand met een actieve werkhouding die houdt van een opgeruimde omgeving. Iemand die graag mee wil 
helpen om de school schoon te houden voor onze leerlingen en ons personeel en daar graag zijn of haar steentje aan 
wil bijdragen.   
 
Ben jij degene die 

• ervaring heeft met schoonmaakwerkzaamheden;. 

• de Nederlandse taal spreekt; 

• in de omgeving van Harderwijk woont; 

• enthousiast, flexibel en betrouwbaar is? 
 

dan dagen wij je uit om te solliciteren! 
 

Wat bieden wij jou? 
Een salaris volgens de CAO PO- OOP schaal 1: minimaal € 1.733,- en maximaal € 1.939,- bruto per maand op basis van 
een 40-urige werkweek. Het aantal uren dat je gaat werken is afhankelijk van de grootte van de school (tussen de 16 
en 20 uren per week).  
Daarnaast bieden wij de volgende secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Goede pensioenregeling (ABP); 

• Vakantiegeld en eindejaarsuitkering CAO PO; 

• Groot deel van de schoolvakanties vrij; 

• Fietsplan; 

• Gunstige regeling voor bedrijfsfitness. 
 

Werktijden: voor of na schooltijd bijvoorbeeld van 06.00uur tot 09.00 uur en/of van 15:00 uur tot 18.00 uur. 
Werkdagen: maandag tot en met vrijdag. 

 
Enthousiast geworden, heb je nog vragen? 
Dat kan natuurlijk. Reinalda Meyners (HR-adviseur) beantwoordt je vragen via 0341-431479 of via 
reinaldameyners@stichtingvco.nl  

 
Solliciteren? 
Stuur een korte brief met cv  voor 20 augustus naar sollicitaties@stichtingvco.nl of per post naar  
Stichting VCO Harderwijk-Hierden 
T.a.v. Reinalda Meyners 
Postbus 188 
3840 AD Harderwijk 
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