
Teknisk serviceleder
til 

Bogø Kostskole og Idrætsefterskolen Grønsund

Stillingen indeholder en interessant bredspektret opgavemængde, hvilken løses af et sam-
virkende praktisk team, som anføres af servicelederen.  
Vores serviceleder gennem 43 år skal nyde sit otium - derfor søger skolen en ny bredtfav-
nende og alsidigt kompetent serviceleder til at varetage ansvaret for følgende arbejdsop-
gaver:
•	 Bygningsvedligehold: Både af de store skolebygninger, af elevboliger og af udlejnings-

ejendomme. 
•	 Vedligehold af skolens mange udearealer.
•	 Personaleledelse og vagtplanlægning for det tekniske team sammenholdt med timere-

gistreringer til brug for administrationen.
•	 Indhente	tilbud	ved	større	renoveringer	eller	nyanskaffelser	jf.	skolens	vedligeholdelses-

midler.
•	 Praktisk	hjælp	på	hverdage	og	i	nogle	weekender	til	flytning	af	inventar,	pakning	af	kø-

retøjer	ved	ture,	opsætning	af	telte,	flaghejsning	og	lignende	ad	hoc-opgaver.
•	 Tovholder til samarbejdspartnere og leverandører af serviceopgaver - fx skolens alarm-

system, pillefyr, el-tjek, elevator service, brandtilsyn mv.
•	 Ansvar for skolens transportmidler; servicetjek, dækskifte mv.
•	 Det er et aktiv at have stort kørekort – da køretøjerne indimellem skal til/fra værksted.
•	 Koordinering af skolens praktiske drift på alle 3 forretningsområder; dagskole, kostskole 

og efterskole, via samarbejde med det øvrige ledelsesteam.
Det kan være en fordel at bo tæt ved skolen eller inden for rimelig køreafstand til Bogø, da 
der kan forekomme aften- og weekendarbejde i form af praktiske opgaveløsninger – typisk 
ved arrangementer som dimissioner, skolens fødselsdag, forældredage mv.
Besøg skolens hjemmesider på www.bogoe-kostskole.dk og www.ieg.dk for at få indblik 
i området og skolens bygninger samt læse om skolens vision og værdier.

Ansættelsesvilkår 
Medarbejderen ansattes på vilkår svarende til overenskomst mellem Danmarks Privatsko-
leforening/Private Gymnasier og Studenterkurser og Fagligt Fælles Forbund (3F) om løn- 
og	ansættelsesforhold	for	rengøringsassistenter,	køkkenmedarbejdere,	chauffører,	tekniske	
servicemedarbejdere og tekniske serviceledere, med undtagelse af vilkår for pensionsreg-
ler.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Ansøgning og CV bedes være skolen i hænde senest onsdag den 23. september 2020 på 
mail info@bogoe-kostskole.dk noter venligst: ”Teknisk serviceleder”.
Skolen afvikler samtaler tirsdag den 29. september 2020 i tidsrummet kl. 13.00 – 17.00.
Skolen ønsker tiltrædelse pr. 1. november 2020, da der er kalkuleret med en overleverings-
periode.
For uddybende spørgsmål kan skolens forstander Tinella Svarrer kontaktes på 21130613.


