
 

Pedel med ledelsesansvar til Bjerringbro Gymnasium 
Bjerringbro Gymnasiums ledende pedel går på pension til august. Vi søger en ny, kompetent ledende pedel 

med tiltrædelse 1. august 2019. 

Bjerringbro Gymnasium, i daglig tale kaldet BG, er et lille og unikt gymnasium, hvor vi uddanner unge til 

studenter. Der er pt. 250 elever og 40 medarbejdere. Skolen er delvis ny-renoveret og meget velholdt. 

Undervisningslokalerne er moderne med opdaterede IT-faciliteter. Der er også smukke, velholdte 

udendørsarealer herunder sportsfaciliteter. 

Stemningen på skolen er præget af samarbejde og fællesskab – også på tværs af personalegrupper. 

Som ledende pedel har du et stort medansvar for, at vi skaber gode rammer for elevernes læring, dannelse 

og trivsel. Du bliver samtidig en central del af den ledelse, som skal sikre gode rammer og godt miljø for alle 

medarbejdere. Skolen er en selvejende institution under staten og ledet af en professionel bestyrelse. Din 

nærmeste leder er skolens rektor. 

Du indgår hver dag i mange funktioner i skolens teknisk-, administrative team. Samtidig er du 

hovedansvarlig på dine områder, og der er meget, der skal ledes og koordineres smidigt. 

Personaleledelse: 

 Nærmeste leder for pedelmedhjælper og rengøringspersonale. 

 Planlægning af rengøring. 

 Planlægning af ferie og fridage for teknisk personale. 

 MUS med teknisk personale. 

 Modtage sygemeldinger fra teknisk personale og planlægning af opgaverne ved sygdom. 

Bygningsdrift og ledelse: 

 Ansvarlig for indvendig og udvendig vedligehold af bygninger og inventar. 

 Ansvarlig for pasning af udendørsarealer, herunder snerydning og grusning. 

 Ansvarlig for skolens tekniske installationer. 

 Ansvarlig for energistyring, indberetning og lovpligtige serviceeftersyn. 

 Planlægning af vedligeholdelsesopgaver, og foretage relevante indkøb af f.eks. inventar. 

 Kontakt til håndværkere og ved større opgaver indhente tilbud. 

 Ansvarlig for adgangskontrol, kameraovervågning og alarmsystem. 

 Modtage opkald fra alarmcentral. 

 Udlejning af hal og sal til eksterne brugere. 

 Ansvarlig for aflåsning af skolen om eftermiddagen og i forbindelse med aften – og 

weekendarrangementer. 

 Ansvarlig for opstilling til forskellige arrangementer og eksamen. 

Økonomistyring og samarbejde: 

 Budgetlægning og budgetopfølgning i samarbejde med administrationschef. 

 Samarbejde med øvrig personale, kantine og eksterne brugere. 

 Samarbejde med IT-support om højtaleranlæg, projektorer o.l. 

 Medlem af Samarbejdsudvalget. 

 Samarbejde med eleverne: elevråd, festudvalg og cafeudvalg. 



 

 

 

Vi ønsker, at du: 

 Har en uddannelse som ejendomsservicetekniker eller håndværker. 

 Har en vis erfaring med ledelse. 

 Kan etablere gode og tillidsfulde relationer til elever og medarbejdere. 

 Kan arbejde sammen – og kommunikere smidigt med mange forskellige mennesker. 

 Er serviceminded, fleksibel og har ordenssans. 

 Har kørekort og bil, samt bor i Bjerringbro eller nærmeste omegn. 

 

Du kan læse mere om BG på www.bjerringbro-gym.dk. Du er meget velkommen til at ringe for at drøfte 

stillingsopslaget yderligere. Jeg træffes på 29 66 01 88 mellem kl. 7:30 og 19.  

Vores ledende pedel Peter Friis træffes på 21 60 92 72 mellem kl. 7 og 17 

Løn- og ansættelse Ansættelsen sker i henhold til fællesoverenskomsten af 7. marts 2016 

mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – det statslige område (OAO-S-

fællesoverenskomsten) (Modst.nr. 006-16) samt organisationsaftalen af 1. april 2014 mellem 

Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund for rengøringsassistenter, specialarbejdere og 

visse erhvervsuddannede m.fl. i staten (3F) (Modst. nr. 016-14). Fællesoverenskomsten og 

organisationsaftalen kan ses på www.modst.dk. 

Motiveret ansøgning stiles til rektor Dorte Gade og sendes til: dg@bggym.dk og epost@bggym.dk.  

Emnelinje: Ansøgning ledende pedel.  

Ansøgningen skal vedhæftes dokumentation for faglig kompetence, CV samt evt. anbefaling fra nuværende 

eller tidligere arbejdsgiver. 

Ansøgningsfrist: onsdag d. 17. april kl. 18. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler umiddelbart efter 

påske. Der kan muligvis blive tale om en 2. samtalerunde mandag-tirsdag d. 29.-30. april. Løbende samtaler 

i ansøgningsperioden kan også komme på tale. 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

 

Venlig hilsen 

Dorte Gade, Rektor 
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