
  

 
 

 
 
Schoonmaakmedewerker OBS Anloo  
Stichting PrimAH is de Stichting voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Aa en Hunze. 
Stichting PrimAH heeft 12 scholen met bijna 1500 leerlingen. Stichting PrimAH is op zoek naar:  
 
 

PARTTIME SCHOONMAAKMEDEWERKER (M/V) 
 

voor obs Anloo in Anloo voor ca. 2,5 uur per week, verdeeld over 2 dagen.  
Daarnaast is het mogelijk om in geval van vervanging van de collega’s extra uren te 
kunnen werken.  

 

Functie: 

Je zorgt voor het dagelijks schoonhouden van verschillende ruimten: lokalen, gangen, portalen, 
toiletten, teamkamer en spreekkamers op OBS Anloo. Je bent dagelijks beschikbaar om aan 
het eind van de dag (na 14.00 uur) of aan het begin van de dag (vóór 7.45 uur) de schoonmaak 
te verzorgen.  
 
Profiel: 

- Je hebt kennis van de Nederlandse taal 
- Je hebt enige ervaring in de schoonmaak 
- Je werkt netjes en zorgvuldig 
- Je bent gemotiveerd en betrouwbaar 
- Je hebt eigen vervoer 
- Je bent flexibel  
- Je bent na de Kerstvakantie beschikbaar 
- Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overhandigen (de aanvraag regelt 

stichting PrimAH) 
 

Voldoe je aan bovenstaande functie en het profiel, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Het dienstverband wordt afgesloten voor bepaalde tijd. Bij een goede beoordeling krijg je een 
vast contract bij Stichting PrimAH. 
 

Contact opnemen met:  
Als je meer informatie wilt over de vacature, dan kan je contact opnemen met Anja Gerding, 
(directeur van OBS De Eshoek en coördinator schoonmaak). Je kan bellen naar 0592-271316. 
Informatie over de school kun je vinden op de website van de school www.obsanloo.nl. 
 

Procedure: 
Belangstelling voor de vacature kun je tot uiterlijk 23 december 2022, bij voorkeur per email, 
kenbaar maken aan Cisca Oenema, beleidsmedewerker P&O via vacature@primah.org.  
De gesprekken vinden plaats in de week van 9 januari 2023 op OBS Anloo.  
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