Rengøringsmedarbejder søges pr 1. oktober til Vester Skerninge Friskole
Har du erfaring inden for rengøring, og trives du med at arbejde blandt børn og unge? Er du
smilende og imødekommende? Så har vi jobbet til dig.
Vi søger en pålidelig og omhyggelig medarbejder til rengøring på skolen, ca 20 t. ugentlig.
Vi tilbyder et rart og levende arbejdsmiljø og søger derfor en person der har lyst til at indgå i et
lille team sammen med vores anden rengøringsassistent, Susanne, samt skolens pedeller.
Om jobbet
Du skal gøre rent i vores hal, på vores mellemtrin og i dele af vores indskoling + faglokaler fordelt
på 40 skoleuger og 2 ugers hovedrengøring i elevernes sommerferie. Derudover skal du deltage i
skolens 2 årlige arbejdsdage, hvor forældre, elever og ansatte laver gode projekter til glæde for
alle. I det hele taget, vil vi gerne invitere dig ind i vores skolefællesskab, der rummer mange små
og store begivenheder i løbet af skoleåret.
Arbejdstiden ligger mellem kl. 13.30-18.30
Hvem er du
Vi forventer, at du:
•

har erfaring inden for rengøring

•

kan tale, læse, og forstå dansk, da kommunikation med skolens brugere og din
kollegaer er rigtig vigtigt for os alle.

•

er smilende, præsentabel og imødekommende

•

er mødestabil, kvalitetsbevidst og har et godt overblik over dine opgaver

•

kan arbejde selvstændigt og selv disponere din tid.

•

Har lyst til sammen med din nærmeste kollega, at tage ansvar for en gruppe af skolens
store elever i forbindelse med den årlige hovedrengøring.

•

har gennemført relevante rengøringskurser fra AMU.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at
straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelsen kan finde sted. Straffeattesten skal du
selv hente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.
Ansøgning sendes sammen med relevante uddannelsespapirer senest 09.09.2019. kl. 12.00 til
soerenbrandt@vskfri.dk
Vil du vide mere
Hvis du ønsker nærmere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte pedel
Søren Brandt på tlf 61220229.

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge. Tlf.: 62241600. www.vskfri.dk.

