Pedelstilling
Laursens Realskole mangler dig, hvis du er interesseret
i at arbejde på en spændende arbejdsplads med masser
af variation i arbejdet.
Stillingen er en fast stilling på fuld tid og er til
besættelse 1. august 2019.
Den ledige stilling er som hovedpedel på skolen.
I skolens pedelfunktion er ansat yderligere 2 pedeller
på henholdsvis 37 og 15 timer. Der er desuden
tilknyttet en rengøringsassistent og et rengøringsfirma
med to rengøringsassistenter på skolen.
Koordineringen af disse arbejdsfunktioner varetages af
denne pedelstilling.
Livet på skolen er en grydefuld af ombygninger,
skovskole, reparationer, værkstedsfag, indkøb,
nybygninger, musicals, kørsel, fodboldkampe,
varmeanlæg, eksamener, eksperimenter, møder og alt
muligt der imellem.
Skolens elever og deres undervisning er
omdrejningspunktet for alle ansatte og for vores jobs.
Vi er her for at give børnene og de unge de bedste
forudsætninger for at trives og for at lære.
Rum og plads har vi til gengæld ikke meget af, så de
fysiske rammer stiller store krav til vores fleksibilitet og
opfindsomhed, og vi synes, at næsten alt kan lade sig
gøre.
Der er nogle kvalifikationer til stillingen, som er vigtige
for os.








Vi forventer, at du kan lide børn og unge
mennesker og ved, hvordan du bedst
kommunikerer og samarbejder med de mange
forskellige børn og voksne, der er på skolen.
Vi regner med, at du har en håndværksmæssig
baggrund eller erfaring fra noget tilsvarende.
Vi regner også med, at du har erfaring med at
tilrettelægge arbejde eller projekter med andre.
Det vil også være en fordel, hvis du har erfaring
med at arbejde med børn eller unge.
Det er nødvendigt, at du har computerkendskab
på brugerniveau.
En god portion humor og selvironi luner jo også
altid.

Laursens Realskole har 470 elever med et spor fra
børnehaveklasse til 5. klasse, to spor i 6. og 7. klasse,
tre spor i 8. og 9. klasse og seks 10. klasser med 18
elever i de mindste klasser stigende til 24 elever i 10
klasse og 50 ansatte.
Du kan få mere at vide om os på www.laureal.dk
eller ved at ringe på tlf. 86 18 62 00.
Her kan vi også fortælle mere om stillingerne, og du
kan eventuelt aftale et besøg på skolen.
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem
Danmarks Privatskoleforening og Fagligt Fælles
Forbund (3F).
Ansøgning mrk. Pedelstilling fremsendes på mail til
skolen senest onsdag den 24. maj 2019 kl. 12.00 på
Job@laureal.dk. Mailen skal indeholde alle bilag
samlet i én pdf-fil.
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 6. juni.
Kontakt skoleleder Troels Kirkeskov Jensen,
pædagogisk leder Lisbeth Hjorth Findsen eller
administrativ leder Flemming Hansen.
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