18. december 2020
Pedelmedhjælper
Det frie Gymnasium søger en pedelmedhjælper, der kan starte snarest muligt.
Vi er på udkig efter en pedelmedhjælper, der er serviceminded og trives fint i et skolemiljø, hvor
opgaverne er meget forskelligartede. Du har gerne erfaring fra lignende stillinger, teknisk flair og
har muligvis håndværksmæssig baggrund, formel eller uformel.
Du vil skulle indgå i et team sammen med 4 andre pedeller. I har i fællesskab ansvaret for at
servicere skolen ved blandt andet at åbne/lukke denne, opstille borde og stole ved prøver og
arrangementer, løbende at vedligeholde bygningerne, festvagter, aftenarrangementer,
weekendarrangementer og meget andet. Der er tale om mange forskellige opgaver, og teamet
fordeler disse mellem sig efter tid og kvalifikationer. Da vi som alle andre er påvirket af Covid-19,
skal du indgå i skolens beredskab og være parat til at være sammen med mange mennesker hver
dag.
Ugentlig arbejdstid 37 timer, der fortrinsvis ligger i tidsrummet 7 - 17. Løn efter gældende
overenskomst.
Det frie Gymnasium er et velfungerende gymnasium med cirka 800 elever fordelt på grundskole
(8. - 10. klasse), stx, hf og hf-enkeltfag. Skolen er beliggende på Nørrebro, henholdsvis i
Møllegade 26 (grundskole og hf-enkeltfag) samt Struenseegade 50 (stx/hf).
Der må påregnes en vis pendleraktivitet mellem de to adresser, ligesom du må forvente at skulle
arbejde begge steder.
Det frie Gymnasium er en basisdemokratisk skole og vi ser gerne, at du har lyst og vilje til at
varetage dine ansvarsopgaver i et åbent og demokratisk miljø, hvor alle elever, lærere og
administrativt personale har indflydelse på beslutningerne. Vi har en forventning om, at du
respekterer skolens værdigrundlag og vores helt særlige karakter. Vi opfordrer dig til at læse om
Det frie Gymnasium på www.detfri.dk. Du kan høre mere om stillingen hos pedel Tommy Jensen
på 20102322.
Ansøgning med bilag sendes til eg@detfri.dk. Ansøgningsfrist er den 11. januar 2021 kl. 12.
Ansættelsesudvalget kan bestå af både ansatte og elever.
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