Ikast Østre Skole søger teknisk servicemedarbejder
Ikast Østre Skole søger en ny teknisk servicemedarbejder pr. 1. december eller 1. januar i deltidsansættelse (0,7 = 25,9
timer om ugen)
Om Ikast Østre skole
Ikast Østre Skole er en skole, hvor fællesskabet står højt under devisen ”Vi kan mere sammen end hver for sig”. Det er
vigtigt, at alle føler sig som en del af skolens fællesskab, og at vi bidrager til hinandens arbejdsglæde.
Musik, æstetik og bevægelse er en vigtig del af skolens vision, og derfor vil en del af skolens aktiviteter udstråle
kreativitet og bryde de sædvanlige rammer.
Skolen har 700 elever fordelt fra 0.-9. klasse og specialklasser i alle afdelinger samt SFO med ca. 300 børn.
Ikast Østre har 95 dygtige og kompetente medarbejdere og en engageret forældregruppe.
Skolens matrikel er på ca. 11.000 kvm.
Se mere om skolen på https://ikastoestreskole.aula.dk/
Om stillingen som teknisk servicemedarbejder på Ikast Østre Skole
Teknisk service teamet på Ikast Østre Skole består af en teknisk serviceleder og to medhjælpere.
Det forventes, at man som teknisk servicemedarbejder tager ansvar for løsning af de opgaver, man får tildelt, samt at
man selv tager initiativet på forefaldende arbejde.
Som teknisk servicemedarbejder på en skole, skal man være god til at samarbejde på tværs af fagligheder med fokus
på skolens kerneopgave.
Som en vigtig del af skolens fællesskab forventes man derfor at følge Ikast-Brande Kommunes Børne- og Ungepolitik
samt skolens vision.
Ansvar – omsorg – respekt er nøgleord i skolens værdigrundlag og det er vigtigt, at man som teknisk
servicemedarbejder også navigerer efter disse.
Forventninger - løsningen af arbejdsopgaven kræver
 At du har lyst, vilje og evne til at indgå i Ikast Østre Skoles videre udvikling med udgangspunkt i
kerneopgaven.
 At du er fleksibel og omstillingsparat
 Gode samarbejdsevner
 Evne til at have flere bolde i luften på én gang
 Vilje og vedholdenhed
 En god ambassadør for Ikast Østre Skole
 Engagement i daglig vedligehold af bygninger, lokaler og inventar
 At du kan møde ind aften hver anden uge til åbne/lukke vagt og ved akutte situationer i weekender.
 Teknisk snilde
 Faglig håndværksmæssig eller hænderne godt skruet på.
Vi kan tilbyde
 Et tæt samarbejde med teknisk serviceleder
 En engageret personalegruppe, der brænder for kerneopgaven
 Et godt arbejdsmiljø og gode fysiske rammer
 En skole med en kreativ tilgang
 Et afvekslende job på en spændende arbejdsplads i udvikling

Løn- og ansættelsesforhold: Løn efter gældende overenskomst.

Ikast Østre Skole, Finlandsgade 10, 7430 Ikast
ostreskole@ikast-brande.dk
www.ikastoestreskole.dk
Tlf. 99604500

Vi uddyber gerne stillingsopslaget, så ring endelig til os:




Teknisk serviceleder Niels Skou tlf. 99602220
Skoleleder Hanne Høj tlf. 99604501
Afdelingsleder Palle Aagaard Jespersen tlf. 99604504

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes, så den er os i hænde senest onsdag den 25. november kl. 12.
Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 27. november fra kl. 12.
Ved ansættelse forbeholder Ikast-Brande Kommune sig ret til at indhente børneattest efter ansøgerens samtykke.
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