Engageret pedel søges
Høje-Taastrup Gymnasium er på udkig efter en dygtig pedel med en håndværksmæssig baggrund, der er
glad og imødekommende, og som trives fint på en mangfoldig skole, hvor opgaverne er meget
forskelligartede, og hvor der til tider skal tænkes ud af boksen.
Du vil skulle indgå i et team sammen med en Serviceleder. I har sammen ansvaret for at servicere skolen
med at åbne/lukke, opstille borde og stole ved prøver og arrangementer, løbende vedligeholdelse af
bygninger og inventar udendørs og indendørs, opgaver ved fester, teknisk drift og kontrol,
aftenarrangementer, weekendarrangementer og meget andet.
Vi forestiller os
•

at du er god til af skabe overblik

•

at du trives med ofte at blive forstyrret og alligevel kan løse de planlagte opgaver

•

at du kan klare fysisk hårde opgaver som f.eks. at flytte inventar imellem etager

•

at du kan lide at arbejde blandt unge mennesker

•

at du er indstillet på at skulle deltage i gymnasiefester og andre arrangementer der ligger uden for
den normale arbejdstid

•

at du er fleksibel i forhold til arbejdstider i forbindelse med vagttelefon

•

at du har en håndværksmæssig baggrund eller lignende

Om os
•

vi er en skole med HF, STX og ASF-elever. Der er ca. 500 elever og 60 lærere

•

vi er en skole med motiverede og fagligt engagerede elever

•

vi har en rar atmosfære, præget af åbenhed og tillid mellem lærere og elever

•

vi er en skole, hvor der lægges vægt på nysgerrighed, mangfoldighed og læring, og derudover må
det gerne være sjovt og udviklende at gå på arbejde

Kontakt og ansøgning
Stillingen er på 37 timer om ugen med start efter aftale dog senest 1. januar 2022. Ansættelse og løn efter
kvalifikationer og gældende overenskomst. Høje-Taastrup Gymnasium er ikke lønførende.
Du kan læse mere om vores skole på www.htg.dk eller kontakte rektor Ida Diemar på tlf.: 28265108 eller
sekretariatsleder René Christensen på 20223054.
Høje-Taastrup Gymnasium ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig
baggrund til at søge stillingen.
Send din ansøgning til job@htg.dk senest den 15. november 2021.

