Rengøringsmedarbejder søges til
Randlev Friskole og Børnehus
Er du omhyggelig, imødekommende, mødestabil og serviceminded? Er du god til at gøre rent og sætter en
ære i at udføre kvalitetsarbejde? Så kan du måske blive den nye rengøringsmedarbejder på Randlev Friskole
og Børnehus.
Vi vil rigtig gerne have synlig rengøring, så børn og voksne oplever, at der ikke bliver rent af sig selv. Børn og
voksne skal opleve at deres medvirken til at holde skolen pæn og ordentlig har en stor betydning, også for
andre end dem selv. Arbejdstiden vil derfor hovedsageligt ligge inden for børnehavens og skolens åbningstid.
Opgaver
•
•
•
•
•
•
•

Tilrettelæggelse og udførsel af den daglige rengøring og oprydning, herunder bl.a. gulvvask, fejning,
støvsugning, aftørring mm.
Afspritning, tømning af opvaskemaskine, vask af viskestykker, karklude m.m.
Vanding af planter og blomster indendørs
Sikre at skolen ser indbydende og præsentabel ud
Bestilling og disponering af varer samt lagerstyring og opfølgning på indkøb af rengøringsartikler i
samarbejde med pedellen.
Kontakt til leverandører
Forefaldende opgaver

1

Din profil
Du har et højt humør og en imødekommende personlighed. Du kan lide relationen til andre, især børn og er
helt med på tanken om en skæld-ud-fri skole. Du er ansvarsbevidst, struktureret og kan arbejde selvstændigt.
Du har erfaring fra lignende stilling og kendskab til hygiejneregler på området.
Dit arbejde er af høj kvalitet, du er serviceminded og du er god til at give eleverne gode råd med på vejen.
Vi tilbyder
En spændende stilling på 30 timer, hvor du bliver en del af fællesskabet på Randlev Friskole og Børnehus og
hvor du kan bruge din personlighed og alle dine kompetencer inden for planlægning, rengøring og indkøb.
En inspirerende og levende arbejdsplads med gode og engagerede kollegaer. Et job du kan brænde for og
med mennesker du kan engagere dig i.
Arbejdstiden på hverdage vil som udgangspunkt ligge mellem ca. kl. 06.00 og kl. 15.00. Ansættelsen
indebærer i mindre omfang skiftende arbejdstider og ad hoc-opgaver i forbindelse med klargøring af lokaler,
ekstraordinære arrangementer m.m.

Praktiske oplysninger og ansøgningsfrist
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Gunnar Friedrichsen, for at høre nærmere om stillingen.
Du kan orientere dig på vores hjemmeside, www.randlevskolen.dk, og er velkommen til at besøge os på
www.facebook.com/randlevskolen og www.instagram.com/randlevskolen.
•
•
•
•
•
•

Du skal sende din ansøgning med tilhørende bilag og referencer, gerne som en samlet pdf-fil, til
skoleleder@randlevskolen.dk.
Ansøgningsfrist er søndag den 24. juli 2022 kl. 23.59.
Samtaler vil finde sted løbende.
Vil gerne have, at du kan starte den 1. august 2022 eller hurtigst muligt derefter.
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.
Vi indhenter børneattest på den kandidat, vi ønsker at ansætte.

Kontaktoplysninger
Skoleleder Gunnar Friedrichsen, skoleleder@randlevskolen.dk, tlf. 31186374.

Vi glæder os til at høre fra dig.

