
Virum Gymnasium søger pr. 1/8 2021 en pe-
del på fuld tid til at passe skolens ejendom 
sammen med gymnasiets to nuværende 
pedeller. 

Virum Gymnasium er et aktivt gymnasium 
med 1.070 elever og 120 ansatte, der alle 
har brug for velfungerende rammer. Som 
pedel indgår du i et arbejdsfællesskab med 
de andre pedeller, der hver dag sørger for, 
at alting fungerer. Lige fra vand og varme til 
strøm og vedligehold af skolens bygninger 
og faciliteter.

Dine kvalifikationer: 
•  Vi sætter stor pris på godt humør og gode 

samarbejdsevner
•  Du skal have lyst til at arbejde i et miljø 

med mange glade, unge og energiske 
mennesker

•  Du skal være serviceminded, selvstændig 
og udadvendt  

•  Du skal holde af at have mange bolde i 
luften

•  På Virum Gymnasium er tillid, åbenhed og 
respekt for såvel andre kollegers arbejde 
og eleverne helt afgørende, så det forven-
ter vi også af dig

•  Du har erfaring fra en lignende stilling eller 
håndværksmæssig uddannelse

•  Du skal have IT-kompetencer på minimum 
brugerniveau

Der er mange forskellige typer arbejdsop-
gaver, og du skal have lyst til følgende: 
•  Praktiske ad hoc-opgaver, som du selv har 

blik for
•  Udførelse af mindre reparations- og 

vedligeholdelsesopgaver ude og inde på 
bygninger og grønne områder

•  Kontakt til og tilsyn med håndværkere
•  Opstilling og klargøring af lokaler i forbin-

delse med eksamen og øvrige arrange-
menter

•  Åbning og lukning af skolen i samarbejde 
med skolens andre to pedeller og vekslen-
de arbejdstider i travle perioder

Vi tilbyder: 
•  Et spændende og udfordrende job i et 

uformelt arbejdsmiljø, hvor der er mange 
gode kolleger og mulighed for faglig og 
personlig udvikling  

•  Samarbejde med dygtige kolleger
•  Mange eksterne samarbejdspartnere
•  En stor arbejdsplads: foruden de mange 

mennesker er skolen på godt 8.000 m2 
med et udendørsareal på 37.000 m2. Der 
er nok at tage fat på

Du kan læse mere om os på  
www.virum-gym.dk. 
 
Løn og ansættelsesforhold: 
Ansættelse sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og den relevante orga-
nisation. Der kan forhandles tillæg efter 
reglerne om ny løn. 
  
Kontakt: 
Vil du vide mere om jobbet, er du velkom-
men til at kontakte teknisk koordinator 
Anders Løchte Nielsen på telefon 31141836 
eller mail AN@edu.virum-gym.dk. 
 
Praktiske oplysninger: 
Send din ansøgning, cv og relevante refe-
rencer til job@edu.virum-gym.dk. 
 
Ansøgningsfrist: 
Ansøgningsfristen er onsdag den 21/5 2021. 
Vi holder samtaler i uge 21/22.
 
Virum Gymnasium ønsker at fremme 
ligestilling og opfordrer alle interesserede 
uanset alder, køn, race, religion eller etnisk 
tilhørsforhold til at søge stillingen. 

VIL DU VÆRE PEDEL  
på Virum Gymnasium? 


