Jobbeskrivelse for pedelmedhjælper
Arbejdssted
Arbejdsstedet er henholdsvis Møllegade 26 og Struenseegade 50.
Arbejdstid
Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer pr. uge, som tilrettelægges efter skolens behov.
Arbejdsydelsen er fleksibel i forbindelse med lukning af skolen og i forbindelse med
arrangementer på skolen. Man skal stå til rådighed, når problemer med skolens bygning, eller
problemer af særlig karakter opstår, enten telefonisk eller ved personlig fremmøde, hvis der er
behov.

Arbejdets tilrettelæggelse
Arbejdet tilrettelægges i samarbejde med pedellerne og teamet og øvrige medarbejdere.

Arbejdet
Pedellen har ansvar for skolens bygninger og inventar. Dette indebærer dagligt tilsyn, reparation
og vedligehold og rengøring mv..

Daglige opgaver:
-

Åbning/lukning af skolen
Tilsyn med rengøring, feje gård, snerydning mm.
Tilsyn med varmeanlæg
Tilsyn med bygninger
Tilsyn med lys, el og vand
Tilsyn med kopimaskiner
Kontakt til administration

-

Vedligehold/reparation af skolens bygninger
Overvåge CTS anlæg
Vedligeholdelse af skolens tekniske udstyr, herunder AV-udstyr
Hjælpe med indretning, vedligeholdelse af faglokaler
Reparation af døre, toiletter mv.
Lettere malerarbejde også når klasserne maler deres eget lokale
Lettere el-reparationer
Kontrol med og justering af varme, vand, el og ventilation
Kontrol og vedligeholdelse af brandveje samt brandudstyr

Løbende opgaver:

Øvrige opgaver:
-

-

I forbindelse med møder, eksaminer, fester, undervisning og andre
arrangementer være med til at organisere og opsætte borde, stole,
lamper, kabling og scene mm.
Sætte borde lamper, stole og lamper op
Sætte scene op
Planlægge og lede evt. oprydningsaktiviteter
Hjælpe og deltage i forskellige arrangementer på skolen

-

Deltage i skolemøder
Deltage i pedelmøde
Deltage i relevant udvalgsmøder

-

Samarbejde gennem dialog
Dagligt samarbejde med alle på hele skolen
Være behjælpelig med ad hoc opgaver ofte i samarbejde med
elever og personale
Informere om praktiske forhold
Førstehjælp en god idé
Holde sig generelt opdateret igennem efteruddannelse og andre
relevante tiltag
Understøtte en grøn/bæredygtig profil
Kontakt og dialog med naboerne sammen med relevante udvalg

Møder:

Andet:

-

Løn

- Løn fastlægges efter statens organisationsaftale af 30/8 - 2013, tillæg
ydes i forhold til relevante kompetencer

