
Skt. Josefs Skole i Roskilde søger en dygtig teknisk servicemedarbejder  

Fra 1. december 2018 (eller gerne før) søger en fleksibel og serviceminded medarbejder med en tømrer- 

eller snedkeruddannelse og/eller en uddannelse som ejendomsservicetekniker gerne med erfaring fra en 

tilsvarende stilling. 

Er du serviceminded med stort S, trives du i en hverdag med afvekslende og udfordrende opgaver, og du er 

villig til at yde en indsats som en del af skolens serviceteam? - så er det dig, vi søger. 

Skt. Josefs Skole er en stor udviklingsorienteret privatskole fra 1904 der hviler på et katolsk-kristent 
grundlag. Der er godt 1000 elever i både en dansk og en international afdeling samt 110 medarbejdere. 
Skolen ligger smukt mellem to parker i det centrale Roskilde og bygningsmassen indfatter både egne 
skolebygninger og lejede matrikler i Roskilde. 
 

Du har følgende kvalifikationer: 

• Serviceminded og kvalitetsbevidst 

• Kan arbejde selvstændigt og har god ordenssans 

• Kan omgås med alle, også børn og unge, og sætter skolens brugere i centrum 

• Besidder gode samarbejdsevner 

• Er fleksibel og har humoristisk sans 

• Kan håndtere mange henvendelser og opgaver 

• Kan kommunikere på engelsk på brugerniveau 

• Har kørekort 

Arbejdsopgaverne er mangfoldige og omfatter bl.a.: 

• Tilsyn og vedligeholdelse af bygninger og udearealer 

• Tilsyn og vedligeholdelse af tekniske installationer 

• Reparation af toiletter, håndvaske, varmeinstallationer m.m. 

• Renholdelse af udearealer, skolegårde m.v. 

• Affaldsbehandling og genbrugssortering 

• Udskiftning af lyskilder m.v. 

• Udføre mindre håndværksmæssige reparationer og opsætninger 

• Opstilling af stole og borde til møder og andre arrangementer 

• Hjælpe skolens brugere med forskellige opgaver og arrangementer 

 
Vi tilbyder: 

• En velorganiseret arbejdsplads med et godt menneskeligt og fagligt fællesskab 

• En høj grad af selvstændighed i arbejdets tilrettelæggelse 

• En bygningsmasse, der fremstår moderne og velholdt 
 

Læs mere på www.sktjosef.dk  

Stillingen er en fuldtidsstilling, hvor løn og ansættelsesforhold følger bestemmelserne inden for statens 

område. 

Ansøgningsfristen er mandag den 22. oktober 2018 kl.12.00. Ansøgning og relevante bilag sendes via e-

mail mrk. ”Teknisk Servicemedarbejder” på info@sjs-roskilde.dk.   

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teknisk serviceleder Jes Troelsen på                

tlf. 28 18 77 40, mellem kl. 8.00 og 15.00 

http://www.sktjosef.dk/
mailto:info@sjs-roskilde.dk

