
 
 

 

 
VACATURE 

Conciërge m/v 
(0,7 fte, circa 25 uur per week) 

 
Heb jij een gastvrij karakter en verwelkom je graag mensen? Steek jij graag je twee rechter handen uit de mouwen en haal 
je voldoening uit de voorbereiding en uitvoering van hand-en-span diensten? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Art4U zet zich in voor het belang van muzikale ontwikkeling en is koploper op het gebied van muziekeducatie in de gemeenten 
Bergeijk, Eersel en Veldhoven. Haar missie is om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen in de regio het plezier van 
muziek maken te laten ervaren en hun talenten tot bloei te laten komen. Samen & spelen zijn hierbij de sleutelwoorden. 
Art4U verzorgt het muziekonderwijs op alle basisscholen in de regio en biedt daarnaast instrumentale en vocale lessen aan 
voor zowel beginners als gevorderden en heeft diverse ensembles voor jeugdigen, volwassenen en senioren. 

 
Wat ga je doen? 

• Als conciërge ben je medeverantwoordelijk voor het beheer van de hoofdlocatie in Veldhoven, maar ook voor de locaties 

in Bergeijk en Eersel. Je bent op de hoogte van alles wat er in de panden gebeurt; 

• Je vindt het niet bezwaarlijk om wisselende diensten te draaien, waarbij het accent van de activiteiten op de middag en de 

avonden ligt;  

• Je zorgt dat de ruimtes klaar zijn voor lessen en activiteiten (instrumenten klaarzetten, tafels/stoelen herschikken e.d.);  

• Je voert kleine reparaties uit aan het gebouw en de inventaris;  

• Naast bovengenoemde standaard werkzaamheden draag je bij aan de voorbereiding en uitvoering van bijzondere 

evenementen die incidenteel ook in de weekenden plaats kunnen vinden;  

• Vanuit een klantgerichte houding ben je het aanspreekpunt voor cursisten en docenten. Je vangt nieuwe cursisten op en 

wijst ze de weg of verstrekt informatie;  

• Je neemt samen met de administratie de telefooncentrale waar en verricht zo nodig licht ondersteunende administratieve 

werkzaamheden. 

 

Wat vragen wij? 

• Je bent resultaat- en oplossingsgericht en hebt twee rechterhanden; 

• Je hebt een enthousiaste, gastvrije en representatieve uitstraling; 

• Je bent betrokken en zeer klantgericht; 

• Je houdt overzicht, communiceert op heldere wijze en staat stevig in je schoenen; 

• Je bent flexibel inzetbaar en bij voorkeur woonachtig in de regio en in het bezit van een rijbewijs en auto; 

• Je bent in het bezit van een diploma BHV of  je bent bereid dit te behalen alsmede het diploma BMI; 

• Affiniteit met muziek is een leuk, maar hoeft niet persé. 

 

Wat bieden wij jou? 

• Een veelzijdige functie waarbij klantgerichtheid voorop staat in een informele en gezellige werksfeer met betrokken 

collega’s;  

• Het salaris is conform CAO Kunsteducatie schaal 5 (minimaal € 2.217 – maximaal € 2.879 op fulltime basis/36 uur),  

e.e.a. afhankelijk van werkervaring; 

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Geïnteresseerd?  

Klinkt deze vacature voor jou als muziek in de oren? Mail dan vóór maandag 13 februari jouw CV met een korte motivatiebrief 

naar Mary den Hoed: m.denhoed@art4u-kunsteducatie.nl. Heb je vragen over de functie of procedure, bel of mail dan naar 

ook Mary den Hoed, bereikbaar op 040-2533522. Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen wij graag naar onze 

website: www.art4u-kunsteducatie.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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