Troms fylkeskommune
Stangnes videregående skole

Renholdere
Om stillingen og arbeidsoppgaver
Renholdere
1x100 % fast stilling og 1x90 % stilling hvorav 40% er fast stilling og 50% er vikariat.
Tiltredelse snarest.
Arbeidstid er på dagtid, og primært ved skolested Stangnes.

Kvalifikasjonskrav
Det søkes fortrinnsvis etter en person med fagbrev innenfor renholdsoperatørfaget og/eller erfaring med moderne renhold, samt bruk av ulike
typer renholdsmaskiner.
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse.

Personlige egenskaper
Vi søker etter en person som er positiv, samarbeidsvillig og serviceinnstilt og som liker å jobbe i team.

Vi tilbyr
En spennende og utfordrende stilling
Dykrige arbeidskollegaer i et travelt og hyggelig miljø
Nødvendig opplæring
Tilsettings- og arbeidsvbilkår i hht. gjeldende lover, reglement og avtaler
Pensjonsordning i KLP med 2 % innskudd

Søknaden skal inneholde
Søknadsbrev og CV
Vitnemål, attester
2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Søknadsfrist og andre opplysninger
Søknadsfrist: 7.10.2019
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås.

Kontaktinfo
For mer informasjon om stillingen ta kontakt med ledende renholder Bente Arntsen 77 78 72 32 e-post: bente.arntsen@tromsfylke.no

Om oss
Stangnes Rå videregående skole
Postboks 3120
9498 HARSTAD
Stangnes Rå videregående skole består av to skolesteder som ligger i Harstad og i Kvæfjord. Skolen er en av Troms fylkes største skoler med
ca. 650 elever og 190 ansatte.
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Harstad by har ca. 25 000 innbyggere, ligger sentralt i Nord-Norges mest folkerike område på nordøstsiden av Hinnøya. Her er gode muligheter
for friluftsliv både sommer og vinter med jakt- og turterreng, skjærgård med rikt båtliv og fiskemuligheter og idrettsanlegg for mange formål. I
tillegg har byen et omfattende kulturtilbud med Festspillene i Nord-Norge som høydepunkt hvert år. Byen er også et handels- og butikksenter
for omlandet rundt. Gode transportmuligheter gjør veien kort til andre spennende reisemål som Senja, Vesterålen og Lofoten.
Vi har et bredt utdanningstilbudet med mange utdanningsprogrammer
som gjør skolen til en spennende arbeidsplass med gode muligheter for varierte undervisningsoppgaver og utviklende
profesjonsfellesskap. Samarbeid med det lokale næringsliv og satsing på entreprenørskap gjør undervisningsarbeidet virkelighetsnært.
Det er vedtatt at skolen skal slås sammen med Heggen videregående skole, og i løpet av noen år skal den nye skolen flytte inn i nytt
skolebygg. Vår visjon er "Sammen bygger vi framtidas kompetanse" med verdiene modig, raus og bærekraftig.
Skolen ønsker ansatte med høy faglig kompetanse, som behersker bruk av IKT som pedagogisk verktøy og som vil bidra aktivt til å utvikle
skolen faglig og sosialt. De som tilsettes må kunne identifisere seg med skolens visjon og verdier.
Se forøvrig www.stangnes.vgs.no for mer informasjon om skolen
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