Den lille Skole søger en skolepedel
Med tiltrædelse d.1 august søger Den lille Skole en håndværksuddannet skolepedel med
hænder og hovede skruet rigtigt på – og med hjertet det rette sted.
Den lille Skole er Danmarks ældste lilleskole.
Vi ligger tæt ved Stengården Station i Bagsværd i atmosfærefyldte bygninger med en stor
have og legeplads til. Der er godt 230 elever og 28 ansatte på skolen.
En del af vores bygningsmasse er indrettet i en tidligere kongelig forstgård, og er derfor
mere end 200 år gammel.
Skolen er blevet udbygget i flere etaper i løbet af årene:
Der er bygget på og lavet om i de gamle bygninger, naboejendommen er blevet opkøbt i
2008, og senest har vi netop gennemført en større renovering og udvidelse af vores
multisal, mødefaciliteter, musikrum og udeområder.
Vi holder meget af vores skole, og vi har brug for en pedel, som kan se alt det smukke i
bygningerne, og som har øje for den løbende vedligeholdelse og oprydning, som er helt
nødvendig for, at omgivelserne altid fremstår indbydende og pæne.
Som vores kommende pedel får du selvstændigt ansvar for bygningernes stand og
vedligeholdelse.
I samarbejde med vores pedelmedhjælper, står du selv for at udføre den primære del af
vedligeholdelsen.
Du får ansvaret for rengøringen på skolen og står i den forbindelse for samarbejdet med
rengøringsfirmaet – herunder løbende kontrol og opfølgning samt forhandling af kontrakt.
Efter nærmere aftale med skolelederen, vil du få selvstændigt budgetansvar for
vedligeholdelses- og rengøringskonti.
Vi forestiller os at du har mange talenter, men det er vigtigt at du:
•
•
•
•
•
•

Er håndværksuddannet – gerne med erfaring for selvstændig styring af projekter og
økonomi.
Er bredt funderet og har gode kvalifikationer indenfor del fleste håndværksmæssige
områder.
Er selvstændig og ansvarsfuld, og ikke er bange for at tage fat.
Er et rart og omgængeligt menneske, som vægter samarbejdet og den gode tone
højt – og som kan omgås børn.
Er fleksibel i forhold til at blive kaldt ud til særlige arbejdsopgaver og aktiviteter, som
ligger udenfor normal arbejdstid.
Har almindelige IT kundskaber så du kan begå dig på en computer –hvis du har
særlig interesse for IT, er det bestemt ingen hindring…...

Vi tilbyder
•
•

En rigtig god arbejdsplads med god stemning og et godt kollegialt klima.
Selvstændighed og mulighed for i høj grad selv at tilrettelægge din hverdag.
www.denlilleskole.dk
Gammelmosevej 228, 2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 44983926 Fax: 44988982
e-mail: dls@denlilleskole.dk

•
•
•

En daglig arbejdstid indenfor tidsrummet 08.00-16.00 (mulighed for andet).
Mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet i skolens ferieperioder.
En fast månedsløn i den høje ende af den gældende aftale for området.

Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse d.01-08-2021.
Ansøgningsfrist d.27 maj kl.12.00. Der vil være ansættelsessamtaler i uge 22. Ansøgning
sendes pr mail til følgende adresse: dls@denlilleskole.dk og mærkes ”Pedel”.
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
For yderligere oplysninger kontakt skoleleder Simon Møller Petersen på skolens tlf.
44983926.
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