
Rengøringsassistent på fuld tid til Pa-
derup Gymnasium
Paderup Gymnasium søger med tiltrædelse senest d. 1. maj 2018 (og gerne pr. 1. april
hvis muligt) en fuldtidsansat rengøringsassistent til vores erfarne rengøringsteam. Arbej-
det udføres i de tidlige morgentimer, således at undervisningslokalerne er klar til under-
visningsstart kl. 8.30. Toiletter og fællesområder kan rengøres efter undervisningsstart.

Selv om arbejdstiden i høj grad ligger uden for almindelig åbningstid, søger vi en per-
son, der kan trives i et skolemiljø præget unge mennesker i alderen 16-19 år. Det er en
fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med rengøring på en uddannelsesinstitution.

Ud over den almindelige daglige rengøring er der i løbet af året en række særlige arran-
gementer – herunder elevfester – som rengøringsteamet også skal have fordelt mellem
sig. Dette arbejde udføres typisk lørdag morgen.

Vi forventer, at du

Taler dansk
Er omhyggelig og ansvarsbevidst
Er samarbejdsvillig og udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og arbejds-
tid i forbindelse med særlige arrangementer.

Ansøgning, CV og eventuelle andre relevante bilag sendes på mail til pg@paderup-
gym.dk senest onsdag den 14. marts 2018. Forløbet bliver påvirket af påskeferien i uge
13, og samtaler forventes derfor afholdt i begyndelsen af uge 12.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Spørgsmål om stillingen kan stilles til økonomichef Thomas Arnkjær på mobiltlf. 26 81
64 62, dog først fra uge 11. Man kan læse mere om Paderup Gymnasium på www.pa-
derup-gym.dk

Der er 1 ledig stilling

Arbejdspladsen ligger i Randers
kommune

Vigtige datoer
Oprettet: 1. marts 2018
Ansøgningsfrist: 14. marts 2018
Ansættelsesdato: 1. maj 2018

Virksomheden tilbyder
Fastansættelse
Fuldtid
Almindelige vilkår

Kontaktperson
Økonomichef
Thomas Cordes Arnkjær
Hovednummer: 86416677
Arbejde direkte: 89124326
Email: pg@paderup-gym.dk

Arbejdsgiver
Paderup Gymnasium
Apollovej 64
8960 Randers SØ
Danmark

Ansøgning
Ved skriftlig henvendelse

Via e-mail: pg@paderup-gym.dk

Annonce ID
4788599


