
Vacature bbl-leerling receptionist/ 
facilitair medewerker  

 
Ga jij altijd met een lach op jouw gezicht aan het werk, vind jij het leuk ingezet te worden voor 

verschillende taken en wil jij graag werkervaring op te doen via een leer-werktraject? Dat komt goed 

uit!  

 

Scholengroep OPRON in Veendam is op kort termijn op zoek naar een enthousiaste leerling-

medewerker die zowel ingezet kan worden voor taken aan de receptie als facilitaire werkzaamheden.   

 

LEEROMGEVING EN WERKZAAMHEDEN  
Scholengroep OPRON verzorgt openbaar primair onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, 

Stadskanaal en Veendam. Op het bestuurskantoor wordt er met een klein en enthousiast team 

dagelijks gewerkt om het onderwijs in deze regio te laten aansluiten bij hun missie. Belangrijk hierin 

is onder andere leren met plezier, betrokkenheid van ouders en leerlingen en trotse en 

verantwoordelijke medewerkers.  

 

Het team op het bestuurskantoor wil graag ondersteunt worden door een leerling-medewerker die 

zich wil ontwikkelen in werkzaamheden aan de receptie en op facilitair gebied. Jij bent voornamelijk 

aanwezig achter de receptie en bent dus het eerste aanspreekpunt binnen de organisatie. Ook voor 

facilitaire zaken, zoals het op pijl houden van de voorraad en bijvullen van de printer kan je worden 

ingezet. Jouw takenpakket bestaat onder andere uit:  

 Telefoon beantwoorden 

 Bezoekers ontvangen 

 Voorraadbeheer 

 Inkomende post verwerken 

 Lichte administratieve taken  

 Koffie en thee verzorgen  

 Facilitaire taken, zoals keuken netjes houden. 

Kortom, met dit gevarieerde takenpakket is elke dag anders! 

 

In de rol van leerling-medewerker kan jij een mbo-opleiding gaan volgen in de richting van 

receptionist of servicemedewerker breed met uitstroomrichting facilitair medewerker. Als onderdeel 

van dit leer-werktraject volg jij één dag per week onderwijs. Daarnaast werk je 24 tot 32 uur per 

week, bij voorkeur in de ochtenden. In de schoolvakanties ben jij vrij.  

 

SELECTIECRITERIA EN EIGENSCHAPPEN 
Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand die zich werkende wijs wil ontwikkelen en door de 

weeks in de ochtenden beschikbaar is. Daarbij herken jij je in de volgende eigenschappen:  

 Representatief en vriendelijk 

 Goed in omgang met mensen 

 Flexibel 

 Computervaardigheden: kennis van Outlook (e-mail en agenda) en Office 365 

 Pakt dingen snel op  

 Begrip van de Nederlandse taal  



WAT BIEDEN WIJ JOU? 
OPRON biedt jou graag de kans om je door middel van een leer-werkplek te laten (om)scholen, zodat 

jij met een schat aan werkervaring, zelfvertrouwen én diploma het loopbaanpad kan vervolgen.  

Je krijgt een tijdelijk dienstverband bij GOA Publiek en werkt bij OPRON in Veendam. Daarbij heb jij 

de volgende voordelen: 

 Een contract van 12 maanden en bij tevredenheid mogelijkheid tot verlenging tot de duur 

van de opleiding (max. 2 jaar in totaal).  

 Een werkweek 24 tot 32 uur. 

 Wij bekostigen jouw opleiding en overige bijbehorende kosten. 

 Je krijgt een persoonlijke begeleider die jou ondersteunt waar nodig. 

 Je ontvangt het minimum salaris 

 

MEER INFORMATIE & SOLLICITEREN 

Lijkt het jou leuk om een bbl-opleiding te volgen tot receptionist of facilitair medewerker en denk jij 

dat deze werkplek bij jou past? Wij nodigen o.a. mensen uit de omgeving Veendam van harte uit om 

te reageren. Ook als je bent opgenomen in het doelgroep bent u van harte welkom om te 

solliciteren.  

 

Solliciteren kan via onze website.  

 

Mocht jij naar aanleiding van deze vacature vragen hebben, neem dan contact op met ons door te 

bellen naar 050 700 13 23. De contactpersoon voor deze vacature is Carolien van de Beek 

(leerlingbegeleider).    
 

De vacature sluit bij voldoende reacties.  
 


