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Functiebeschrijving Conciërge  

Organisatie:  Kayra Zorg & Welzijn 
Functie:  Conciërge  
Datum:  10/08/2021    
Locatie:  Tilburg 

Algemene kenmerken  

De conciërge  verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en 

inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden, verricht werkzaamheden op het gebied van 

algemene planning taken en doet aan professionalisering. De conciërge valt onder 

verantwoordelijkheid van de directeur. 

 

Doel van de functie  

De kern doelstelling van de functie is het uitvoeren van volgende werkzaamheden: 

• de conciërge behoort tot het zorg ondersteunend personeel. 

• de conciërge voert eenvoudige werkzaamheden uit, die gericht zijn op huishoudelijke, onderhouds- 

en reparatiewerkzaamheden.  

• de conciërge verricht de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de directie. 

• verrichten van overige werkzaamheden 

 

Profiel van de functie   

• Enig technisch inzicht;  

• Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.  

• MBO werk- en denkniveau;  

• het periodiek controleren van gebouw(en) en inventaris;  

• het maken van de planning/ rooster voor de taxi-rooster; 

• klantvriendelijkheid en representativiteit zijn van belang voor de interne en externe contacten;  

• mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang voor het op eenduidige wijze overbrengen van 

concrete informatie en voor het opvragen van informatie;  

• integriteit bij het omgaan met vertrouwelijke informatie; 

• ontvangt bezoekers en informeert medewerkers over de komst van het bezoek;  

• het verzorgen van de taxi-vervoer;  

• Minimaal 1 jaar rijbewijs B als zelfstandig automobilist;  

• Het beheersen van Sociale vaardigheden en omgangsvormen; 

• Bestand zijn tegen tijdsdruk, stressbestendig; 

• Zelfstandig, servicegericht, verantwoordelijk; 

• In bezit van VOG (verklaring omtrent het gedrag). 

 

Specifieke functiekenmerken  

• Het spreken van meer talen is een prè. 

• Correct gedrag in persoonlijke contacten.  

• Dienstverlenende en klantgerichte instelling voor het verrichten van werkzaamheden van diverse 

aard;  
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Aanbod 

• Salering op basis fulltime 36 uur werkweek vanaf bruto € 1.785; 

• Vaste eindejaarsuitkering; 

• Loopbaanbudget; 

• Pensioen regeling; 

• 32-36 uur dienstverband per week bespreekbaar;  

• Goede en plezierige werkomgeving; 

 

Contact 

Afdeling HRM Kayra zorg  

Tel: 013-8200161 

Per mail: finance@kayrazorg.nl 
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