Rengøringsansvarlig
Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole
søger rengøringsansvarlig til fast deltidsstilling pr. 1/8 2020
Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole er en aktiv skole, med plads til 127 unge
mennesker. Se mere om vores værdigrundlag og aktiviteter på vores hjemmeside:
www.himmelbjergegnens.dk.
Vi søger en rengøringsansvarlig som har lyst til at arbejde med rengøring af skolen, og som
kan varetage dette i et samarbejde med vores elever.
Som rengøringsansvarlig skal du følge op på elevernes morgenrengøring af deres værelser,
bad og fælles områder, og herudover også generelt stå for rengøring af skolen. Dette vil ofte
foregå i et samarbejde med en lille gruppe elever, eller en klasse ad gangen, men der vil også
være tid til, at du selvstændigt skal gå rundt og gøre rent. Din nærmeste leder bliver
viceforstanderen og herudover vil du også skulle samarbejde med pedellen samt skolens
øvrige personale.
Vi søger en der
• Sætter en ære i at skolen er ren, og som har sans for vedligehold og orden, så hele
skolen kan tage sig pæn ud.
• Har lyst til at arbejde engageret med unge mennesker – og kan møde dem i øjenhøjde!
• Har erfaring med rengøring eller andet praktisk arbejde, og som ikke er bange for at
tage ved.
• Kan arbejde selvstændigt, da der er frihed til at træffe egne beslutninger.
• Har overblik og kan planlægge arbejdet i forhold til skolens kalender, skema mm.
Vi tilbyder
• Ambitiøse og humoristiske kollegaer som løfter i flok.
• Elever der gerne vil udfordres og favnes.
• Mulighed for indflydelse på arbejdsopgaverne.
• En deltidsstilling der lyder på 25 timer i ugen. Der kan forekomme weekendarbejde.
Yderligere oplysninger fås ved viceforstander Anna-Mette Fischer (29858381).
Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag d. 12.juni kl. 14.00 og sendes til:
am@himmelbjergegnens.dk eller til: Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole,
Vesterled 1, 8680 Ry.

Løn og ansættelse i henhold til
gældende overenskomster.

