
Er du Levring Efterskoles nye pedel? 
Fra 1. august 2021 mangler vi en ny servicemedarbejder/ejendomsservicetekniker. 

Stillingen er en fast stilling med tiltrædelse 1. august 2021. Arbejdet vil primært ligge i dagtimerne, men der 
vil være undtagelser i forbindelse med større arrangementer på efterskolen (fx Efterskolernes Dag, 
skolestart, skoleafslutning, musical eller juleafslutning). 

Vi lægger vægt på høj kvalitet i arbejdet og din evne til at arbejde struktureret, arbejde selvstændigt og 
samarbejde med alle personalegrupper og trives i selskab med unge mennesker. 

Vi forventer at du: 
ü Har en håndværksmæssig baggrund og har alsidige håndværksmæssige kvalifikationer 
ü Er initiativrig, anerkendende, udadvendt og yder god service med et smil 
ü Er fleksibel 
ü Selv aktivt deltager i reparationer og i arbejdet på og med udeområderne 
ü Trives med at få tingene til at køre og se godt ud 
ü Indgår i en tæt dialog med den administrative afdelingsleder om de opgaver, der skal løses. 
ü Går med lige stort engagement til opgaverne, om de er store eller små 
ü Er struktureret, kan planlægge og tidsforbrug for opgaver 

Vi tilbyder dig: 
ü En spændende arbejdsplads i konstant udvikling 
ü Et pedelteam bestående af dig selv og en halvtidspedel 
ü Medansvar for bygningers stand, vedligeholdelse, energioptimering og fremtoning 
ü Medansvar for værelsesindretninger, vedligeholdelse og udskiftninger 
ü Ansvar for at tekniske installationer, varme, ventilation, vand, el og afløb på efterskolen 

kontrolleres og fungerer 
ü Ansvar for indhentning af tilbud ved større renoveringer eller nyanskaffelser i samarbejde med 

efterskolens forstander 
ü Medansvar for planlægning af særlige opgaver og kontakt til håndværkere i samarbejde med 

efterskolens forstander og/eller administrative afdelingsleder 

Hvem er vi: 
Vi er en idrætsefterskole med ca. 200 elever. Eleverne er fordelt i en 9. klasse og resten går i 10. klasse. Vi 
er lige omkring 40 ansatte, hvor den største faggruppe er lærerne. 

Eleverne er vores primære omdrejningspunkt. Vi vil gerne gøre det nemt for vores elever at passe godt på 
vores ting i det år, de er hos os. For dig betyder det opgaver, hvor der kan være ting, der skal repareres på 
deres værelse, eller indirekte opgaver i omgivelser, hvor vi gerne vil forbedre faciliteter, der inspirerer vores 
elever til læring, udfoldelse og fællesskab. 

Løn efter kvalifikationer 

Du er velkommen til at kontakte forstander, Kim Thynebjerg på 8688 1833, hvis du har spørgsmål til jobbet 

Ansøgningsfrist er 25. juni 2021 kl. 14.00 

Send din ansøgning til forstander@levringefterskole.dk 


