Ledig stilling som vaktmester i 100% fast stilling
fra 01.05.2020
•

Sagavoll folkehøgskole er en kristen internatskole preget av stor faglig bredde og god
elevsøkning. Skolen har 130 elever, 20 årsverk og ligger i landlige omgivelser på
Gvarv i Telemark. Sagavoll er en stiftelse der Normisjon, KFUK/KFUM, Elevlaget og
KRIK oppnevner styremedlemmer. Ved siden av folkehøgskoledriften driver skolen
utleievirksomhet i sommerhalvåret. Den som ansettes må være lojal mot skolens
verdidokument. Skolen kan tilby tjenestebolig.

Arbeidsoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innvendig og utvendig drift og vedlikehold av skolens bygningsmasse.
Driftsoppgaver på tekniske anlegg og utearealer
Enkle håndverksoppgaver, innvendig og utvendig reparasjoner, service for elever i
internat
Brannvernleder
Korrekt håndtering av avfall
Kontakt og oppfølging av bestilte arbeider mot underleverandører
Holde oppsyn og orden med bygg, anlegg, uteområder og skolens minibusser
Oppgaver innenfor internkontroll og HMS
Ajourføring av drift og teknisk dokumentasjon
Tverrfaglig arbeid i prosjekter og personalteam
Noe arbeidstid på kvelder og i helger må påregnes

Ønska kvalifikasjoner:
•
•
•
•
•
•

Fagbrev innen bygg, elektro/automasjon, teknisk kompetanse, gjerne
vaktmesterskolen
Relevant erfaring kan kompensere for formelle kvalifikasjoner
Førerkort kl B, og gjerne for minibuss, kl D1
Må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
Generelt gode datakunnskaper
Politiattest må fremvises

Personlige egenskaper:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviceinnstilt og glad i å jobbe i skolemiljø med unge mennesker
Selvstendig, løsningsorientert og flink til å sysselsette seg selv
God teknisk innsikt
Strukturert og nøyaktig
God ordenssans, evne til å planlegge og organisere
Positiv, initiativrik og fleksibel
Selvgående med evne til å holde et høyt tempo
Pålitelig og arbeidsom
Kan jobbe i team
God fysisk helse er nødvendig for denne typen stilling

Vi tilbyr:
- et godt skole- og arbeidsmiljø, godt kvalifiserte kolleger, med et stort spenn i fagområder
- røykfri skole
- utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
- lønn etter gjeldende avtaler
- medlemskap i Statens pensjonskasse
- Fast ansettelse med 6 måneders prøvetid

Søknad sendes post@sagavoll.no innen 06.01.2020
Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Kjersti Versto Roheim, telefon 35 95 91 00 eller
48 14 18 41.

