
 

  

Functiebeschrijving:  conciërge 
 

 
Functie-informatie 
Functienaam    Conciërge 
Organisatie  Diaconaal Centrum De Bakkerij 
 
 
Context 
Diaconaal Centrum De Bakkerij is een modern centrum voor hulp en dienstverlening, 
gevestigd aan de Oude Rijn in Leiden, van waaruit de Diaconie Protestantse gemeente 
Leiden in samenwerking met de RK Diaconie Leiden ondersteuning geeft aan ieder die dat 
nodig heeft, dichtbij en ver weg, voor kortere of langere duur. 
Het centrum biedt onderdak aan diverse maatschappelijke organisaties die hier hun werk- of 
vergaderplek hebben. 
 
Beknopt functieprofiel 
De conciërge is samen met de receptiemedewerkers het eerste aanspreekpunt voor 
individuele gasten en groepen, en daarmee mede gezichtsbepalend voor de gastvrijheid van 
ons centrum.  
Daarnaast heeft hij/zij een controlerende en signalerende rol t.a.v. het onderhoud en de 
veiligheid van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur en inventaris van de organisatie 
en verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en/of houdt daar toezicht op. 
Tenslotte heeft de conciërge een brede ondersteuningstaak bij diverse activiteiten in en 
vanuit het diaconaal centrum. 
 
Resultaatgebieden 
1. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouw(en), terreinen, installaties, 

apparatuur en inventaris: 

• controleert periodiek gebouw(en) en inventaris; 

• spoort storingen in installaties en apparatuur op en heft deze op; 

• schakelt zo nodig derden in voor het opheffen van storingen, houdt toezicht op de door 
hen verrichte reparaties c.q. gepleegd onderhoud; 

• doet voorstellen met betrekking tot de vervanging van apparatuur en installaties; 

• verricht eenvoudige timmer- en schilderwerkzaamheden; 

• legt administratieve gegevens, samenhangend met de te verrichten technische taken, 
vast; 

• verstrekt informatie aan personeelsleden over doel, doorlooptijden e.d. van 
werkzaamheden. 

 
2. Conciërgetaken binnen de Diaconie 

• verricht, bij afwezigheid baliemedewerker, receptietaken als telefoonbediening, 
waaronder het verstrekken van eenvoudige informatie, ontvangen en doorverwijzen van 
bezoekers en het vastleggen van afspraken betreffende de verhuur van ruimten en/of 
zorgt voor vervanging; 

• voert inkoopopdrachten uit; 

• haalt post op en brengt deze weg; 



 

  

• kopieert stukken; 

• houdt toezicht op en verricht zelf ook enkele schoonmaakwerkzaamheden; 

• houdt toezicht op de toegankelijkheid van vluchtwegen en op het vrijhouden van 
vluchtwegen; 

• verleent hulp bij calamiteiten (EHBO, BHV diploma is een pre); 

• is bereid om in overleg bij een vergadering in de avond en bijeenkomsten in het weekend 
ondersteuning te verlenen. Vergoeding in overleg. 

 
Bevoegdheden, kader & verantwoordelijkheden 
1. Beslist bij/over:  

• het opsporen van storingen in installaties en apparatuur en het opheffen ervan;  

• het verrichten van receptietaken als telefoonbediening;  
 
2. Kader:  

• huisregels en afspraken;  

• veiligheids- en inspectievoorschriften;   

• technische voorschriften; 
 
3. Verantwoording aan de leidinggevende:  

• de coördinatie en het overleg vindt plaats met de secretaresse en de diaconaal werker; 

• de conciërge overlegt met vrijwilliger pand over beheer, onderhoud en reparatie. 
 
Kennis en vaardigheden 

• Vaktechnische kennis en kennis van technische/veiligheidsvoorschriften en specificaties 
van algemene apparatuur en installaties en gebouwen; 

• Inzicht in de werking van algemene apparatuur en installaties; 

• Vaardigheid in het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden; 

• Vaardigheid in het optreden bij ordeverstoringen. 
 
Contacten 

• Met melders van klachten en/of gebruikers van het gebouw(en) om informatie in te 
winnen bij het traceren van storingen en gebreken aan gebouwen en inventaris; 

• Met personeelsleden over de uitvoering van werkzaamheden om informatie uit te 
wisselen; 

• Met derden over onderhoud en reparatie om de opdracht toe te lichten en om hen te 
begeleiden bij het uitvoeren van werkzaamheden; 

• Met derden om hen (telefonisch) te woord te staan en hun vragen te beantwoorden of 
door te verwijzen. 

 
Salariëring 
Salariëring is afhankelijk van de vooropleiding, werkervaring en overige competenties. De 
functie is ingedeeld in schaal 5, conform de arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers van 
de Protestantse Kerk Nederland.



 

  

 Uitgebreide taakomschrijving: 
 
Technisch: 

• Kopieerapparaten; dagelijks aanzetten. Zo nodig toner vervangen. Contact leggen 
met leverancier bij storing; 

• C.V. ketels en gas-, elektriciteit,- en watermeters. Standen bijhouden; 

• Lampen en stoppen. Voorraad lampen en stoppen beheren; 

• Gereedschapsdoos bijhouden; 

• Signaleren indien er iets stuk gaat in de Anton Dronkerspoort (verlichting, deuren, 
bordjes e.d.); 

• Zonwering bedienen en afstandsbedieningen bewaking. Contact met leverancier 
indien storing; 

• Traplift, keukenapparaten, airconditioning. Bewaken, bedienen en contacten met 
leveranciers onderhouden. 

 
Huishoudelijk: 

• Baliemedewerker ontvangen en voorzien van koffie/thee; 

• Koffie zetten rond half 11; 

• In balie agenda checken en handelen; 

• Voorraad en bestellingen bijhouden; 

• Vergaderzalen/bar en Ovenruimte. Voorraad dagelijks bijvullen. Na vergadering 
controleren of alles netjes is achtergelaten; 

• Vaatwasmachine bedienen en handelen naar instructie. Contact met leverancier 
indien storing; 

• Koelkasten/Keuken. Wekelijks controleren en schoonhouden. Indien nodig ontdooien 
en schoonmaken; 

• Afval/oud papier. Containers op gewenste dagen buitenzetten en binnenhalen; 

• Fietsenstalling incl. vide netjes houden, vegen en periodieke controle illegale stalling; 

• In de Anton Dronkerspoort en op de Oude Rijn peuken oprapen en vegen; 

• EHBO doos beheren; 

• Schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Administratief: 

• Ondersteuning secretariaat. Indien gewenst kopieertaken uitvoeren en zelf 
zorgdragen voor verzending/bezorging collectemededeling en andere mailingen; 

• Uitgifte voorraad levensmiddelen en drank aan huurders bijhouden en eens per 
maand aan secretariaat geven; 

• Nieuwe huurders rondleiden en instructie geven over het gebruik van het pand; 

• Post verzamelen en verspreiden binnen het pand; 

• Voorraad kopieerpapier bewaken en indien gewenst bestelling plaatsen. Uitgifte 
kopieerpapier aan huurders bijhouden en terugkoppelen naar secretariaat; 

• Sleutelbeheer in overleg. 
 

 


