Thy Privatskole søger en pedel
Ansættelsen er en fast stilling med et ugentligt timetal på 15.
Tiltrædelsesdato d. 1/10 2019 eller snarest.
Thy Privatskole søger en pedel (teknisk servicemedarbejder) på gennemsnitligt 15 timer ugentligt,
som vil være med til at sikre organisationens høje standard og fortsatte udvikling. Har du
hænderne skruet rigtig på, og er du vant til at arbejde med lettere VVS-, tømrer-, snedker-, malerog el-opgaver eller har du måske ombygget eller renoveret dit eget hus og herved tilegnet dig
håndværksmæssige kompetencer – så læs videre.
Thy privatskole er en selvejende institution med både skole, SFO, børnehave og vuggestue. Skolen
blev etableret i 2016 og har i dag 100 elever i skolen, 31 børnehavebørn samt 11 i vuggestuen. Thy
Privatskole er i rivende udvikling og tiltrækker elever og børn fra det meste af Thy. Vi har
ambitioner om, at organisationen er fyldt op i løbet af de næste fem år. Derfor har vi brug for en
pedel, der kan vedligeholde og renovere bygningerne, således de fremstår pæne og ordentlige
både inde og ude.
Det er vigtig for os, at du gør dig umage og er ordentlig i din tilgang til både elever, børn, kollegaer
og forældre. Ligesom det er vigtigt, at du selvstændigt kan tilgå og løse opgaver.
Dine opgaver:
• Vedligeholdelse af Thy Privatskole både inde og ude.
• Varetagelse af mindre VVS-, el- og tømreropgaver.
• Styring af varmsystemet.
• Inspektion og lettere vedligeholdelse af tekniske installationer.
• Diverse ad hoc opgaver såsom udførelse af små reparationer at inventar, flytning af
inventar, maleropgaver, snerydning, affaldshåndtering med videre.
Din profil:
• Gerne håndværksmæssigt uddannet.
• Trives med mennesker i alle aldre og har en pædagogisk tilgang til arbejdet.
• Struktureret, præcis og med særdeles god sans for detaljerne.
• Kan stå inde for Thy Privatskoles værdigrundlag.
• Er servicemindet, omstillingsparat og fleksibel.
Vi tilbyder:
• En arbejdsplads i konstant positiv udvikling og med højt til loftet.
• Glade børn og elever samt forventningsfulde forældre, der tager positivt imod dig.
• Kollegaer der brænder for organisationen og dens udvikling.
• Et job, hvor der stilles krav og tildeles ansvar.
• Stor selvstændighed i opgaveløsningen.

•

Stillingen refererer til skolelederen.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn – og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Yderlige oplysninger:
Yderligere oplysninger ved henvendelse til Skoleleder Thomas Smidt Dissing på mail
tsd@thyprivatskole.dk eller på tlf.: 69 13 35 33 – eller afdelingsleder Tenna Andersen på mail
ta@thyprivatskole.dk eller tlf.: 40 54 18 45.
Ansøgningsfrist:
Ansøgningen sendes elektronisk på tsd@thyprivatskole.dk senest fredag d. 13/9 2019 - samtaler
forventes afholdt i uge 38.

