
 

Bliv pedelmedhjælper på Bjerringbro Gymnasium 
Bjerringbro Gymnasiums pedelmedhjælper er gået på pension. Vi søger en ny, kompetent medarbejder til 
vores teknisk-, administrative team. Stillingen er på 32 timer om ugen og med tiltrædelse 1. juni 2019 eller 
snarest efter. 

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. Der 
er også smukke, velholdte udendørsarealer, herunder sportsfaciliteter. 

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

Jobbet er kendetegnet ved mange forskellige funktioner, fx: 

 Rengøring og tilsyn med idrætshal, bade – og omklædningsrum. 
 Pasning af udendørsarealer. 
 Pasning og vedligehold af maskiner. 
 Opstilling/klargøring til eksamen og arrangementer herunder skolefester 
 Arbejdstiden varierer lidt og der forekommer aften- og natarbejde i forbindelse med fester. 
 Diverse småreparationer på bygning og inventar. 
 Affaldshåndtering. 
 Aflåsning af skolen visse eftermiddage. 
 Stedfortræder for ledende pedel. 
 Arbejdet planlægges og foregår i samarbejde med ledende pedel. 

Vi forestiller os, at du: 

 Har hænderne skruet rigtig på. 
 Er fleksibel, serviceminded og har ordenssans. 
 Har kørekort. Oplys gerne om du har erhvervskørekort. 
 Er god til at samarbejde med alle personalegrupper.  
 Kan etablere gode og tillidsfulde relationer til elever og øvrige medarbejdere.  
 Trives på en arbejdsplads med mange, forskellige unge mennesker. 

 
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 7:30 og 19.  
Vores ledende pedel Peter Friis træffes på 21 60 92 72 mellem 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 pedelmedhjælper.  
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! 

 


