Pedel til Diakonhøjskolen i Aarhus
Diakonhøjskolen har i snart 100 år uddannet til omsorgsarbejde indenfor det diakonale,
sociale og sundhedsfaglige område. Vi søger en pedel, der loyalt vil arbejde indenfor
rammerne af skolens værdigrundlag og som brænder for pedelarbejdets alsidighed.
Du skal kunne se dig selv som en del af et uddannelsesmiljø med unge studerende,
kursister og gæster. Der er ca. 350 studerende og heraf bor ca. 80 på skolen.
Du vil gøre dit til, at Diakonhøjskolen skal være et godt sted at være, og du trives med
forskelligt vedligeholdelses-, renoverings-, og driftsarbejde både inde og ude.
Du skal kunne arbejde selvstændigt men også være en holdspiller sammen med din
pedelkollega og skolens andre ansatte – og du skal være indstillet på at arbejde sammen
med og have ansvar for praktikanter, der er i jobprøvning eller lign.
Din primære arbejdstid vil være i dagtimerne på hverdage, men du kan også være ude for,
at der bliver kaldt på dig om aftenen eller i weekenden. Det forventes, at du har kørekort.
Du trives med mange bolde i luften og en omskiftelig hverdag – og du er mere optaget af
muligheder end af begrænsninger.
Du har enten en håndværksmæssig baggrund eller særligt flair for pedelarbejdets mange
praktiske gøremål.
Arbejdsopgaverne er mange og forskellige: almindeligt vedligehold af indendørs- og
udendørsarealer samt tekniske installationer, reparationer og renoveringsopgaver,
opstilling af borde, affaldshåndtering m.fl.
Vi tilbyder en fuldtidsstilling med løn efter kvalifikationer og indplacering iht. gældende
lovgivning – og ønsker stillingen besat hurtigst muligt.
Tjek vores hjemmeside på www.diakonhojskolen.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til John Karup: 20494052
Send din ansøgning - hvori du fortæller om dig selv, og hvad du gerne vil bidrage med hurtigst muligt og senest 15. september til: info@diakonhojskolen.dk
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