
Gymnas'khøjskolen i Ollerup søger ny pedel med stærke kompetencer inden for elektrikerfaget  
Tiltrædelse 1. januar 2023 eller snarest dere4er.  

Gymnas8khøjskolen i Ollerup er en højskole, der driver både lange og korte højskolekurser. Som 
skole har vi også udlejningsvirksomhed, ligesom vi arbejder på at udvide højskoles ak8viteter i 
vores store Arena og på dens 8lhørende udearealer.  

Gymnas8khøjskolen i Ollerup bygger på en 100. årig tradi8on omkring bevægelse, dannelse og 
oplysning. Skolen har ca. 35.000 indendørs kvadratmeter fordelt på bygninger, der er bygget og 
renoveret gennem skolens leve8d.  

Som medarbejder på Gymnas8khøjskolen har du foruden fagspecifikke kompetencer også en 
naturlig rela8onel 8lgang 8l mennesker. Du formår gennem ord, færdighed og respekt at skabe 
udvikling hos den enkelte, fællesskabet og skolen. Det er med andre ord vig8gt for os, at uanset 
hvilken opgaver man primært er ansat 8l, så har man som medarbejder et fælles ansvar sammen 
med kollegaer, elever og kursister om at lykkes.  

Vi vægter: 
• at du har en håndværksmæssig uddannelse som elektriker, installatør eller 8lsvarende 

færdigheder.  

• at du er imødekommende og nysgerrig - og tager nye udfordringer med et smil 

• at du er god 8l at skabe rela8oner 8l både elever, kursister og kollegaer. 

• at du er samarbejdsvillig og fleksibel i forhold 8l din arbejds8d, som primært ligger fra 7:00 
– 15.00. Der vil være weekend- og a4envagter 

• at du er ærlig, og har humor. 

• at du kan arbejde inden for en bred vi4e af håndværk 

Vi 'lbyder: 
• at du bliver medarbejder på en spændende og stor arbejdsplads i udvikling.  

• at du mødes af dyg8ge kollegaer, forventningsfulde kursister og glade elever, der tager 
posi8vt imod dig 

• konstruk8vt samarbejde og faglig sparring med mo8verede kollegaer. 

• En fantas8sk hverdag i den floReste kulisse.  

Yderligere oplysninger om s8llingerne kan fås ved henvendelse 8l afdelingsleder Morten LiRau på 
tlf.: 29492419. AnsæRelsen forudsæRer en ren straffeaRest.  

Ansøgning med CV og relevante bilag skal sendes på mail 8l mlj@ollerup.dk  
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Sidste ansøgning frist 28. november 2022 

AnsæRelsessamtalerne a]oldes løbende.  
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