NR. ASMINDRUP FRISKOLE
SØGER PEDEL – 37 TIMER
Vores nuværende pedel har søgt nye udfordringer, og skal fremover prøve kræfter som campingbestyrer.

Pr. 1. april 2018 søger vi derfor en ny pedel
med godt humør og ”hænderne skruet rigtigt på”.
Har du lyst til at blive en vigtig del af en friskole i en rivende udvikling?
Vi er beliggende i en lille stationsby og har sidste år overtaget ca. 1800 m2 skolebygninger og 36.000 m2
grønne arealer.


Vi ønsker en servicemedarbejder med interesse i og evner for at værne om bygninger, inventar og
udearealer.



Du skal være servicemindet og glad for at være sammen med børn i alle aldre.



Du er god til at samarbejde og har lyst til at arbejde tæt sammen med ledelse, kolleger og forældre.



Arbejdet kræver en høj grad af selvstændighed. Du skal derfor være god til at tilrettelægge dit
arbejde, så der er kontinuerligt fokus på opgaver, planlægning og udførelse af arbejdsopgaver.



Du skal have en håndværksmæssig baggrund.



Det er et krav, at du har kørekort samt vil stille egen bil til rådighed i arbejdstiden.

Stillingen er på fuld tid, og den daglige arbejdstid vil primært være mellem kl. 6.30 og kl. 16.00. Du vil blive
ansvarlig for at koordinere friskolens rengøring i samarbejde med skolens administration.
Det er en forudsætning, at du brænder for friskoletanken og for friskolens profil.
På friskolen har vi et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, og det forventes derfor, at du er fleksibel og klar
til at give en hånd med, når det ”brænder på”.
I det kommende skoleår har vi særligt fokus på udvikling af skolens faciliteter, så de understøtter vores faglige
profil. Det er vigtigt, at skolen altid fremstår pæn og velholdt, og at eleverne og forældre tager ejerskab for
deres skole, faciliteterne og læringsmiljøet.
Finder du ovenstående interessant, og har du de forventede kompetencer? Så er det måske dig, vi venter på!
Du kan læse mere om stillingen og om Nr. Asmindrup Friskole på www.nr-asmindrup-friskole.dk
Vi anbefaler, at du kontakter skolen med henblik på et besøg.
Skoleleder Morten Juul Pedersen kan kontaktes på telefon 5932 8101
Fristen er d. 18. februar 2018. Ansøgningen skal sendes til:
Nr. Asmindrup Friskole, Asmindrupvej 38, 4572 Nr. Asmindrup, mail: friskole@nr-asmindrup-friskole.dk
Du må meget gerne i din ansøgning anføre, hvor du har set stillingsopslaget.
Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag d. 26. februar fra kl. 15.00.
Løn og ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem 3F og Dansk Friskoleforening.
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