Vaktmästare
Heltid

Tjänsten är en tillsvidareanställning, som kan komma att inledas med en
provanställningsperiod eller period med tidsbegränsad anställning.
Mellansels folkhögskola förvaltar flera fastigheter, vilka löpande behöver skötsel och
underhåll, både utvändigt och invändigt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• inre och yttre fastighetsskötsel inkluderande
• normalt förekommande fastighetsunderhåll som t.ex. målning, golvläggning,
byggnation, enklare svetsning
• snöskottning med skolans traktor
• gräsklippning
• markberedning
• trädgårdsskötsel inklusive trädfällning med motorsåg
Vi söker dig som
• kan arbeta självständigt och i grupp
• är erfaren och kompetent inom vaktmästeri och fastighetsskötsel
• har behörighet för asbetsanering
• har giltigt certifikat för ställningsbyggande upp till 9 m
• har certifikat för mobil arbetsplattform
• har motorsågsutbildning
• har byggerfarenhet
• har erfarenhet av arbetsmiljöarbete
• delar arbetsgivarens värdegrund
Mellansels folkhögskola har en omsättning på c:a 35 miljoner kronor per år med ett
femtiotal anställda. Vi har en mycket låg personalomsättning trots att vi inte på något
sätt är löneledande. Det beror på att vi har en fantastisk personal som skapar en
härlig arbetsmiljö!
För ytterligare upplysningar, kontakta fastighetschef Jan Höglander 0661-65 44 04.
Ansökan skickas till
expedition.mellansel@folkbildning.net
Tillträdesdag: snarast, enligt överenskommelse.
Ansökan ska ha inkommit senast den 25 februari 2018.

Rektor

Mellansels folkhögskola AB driver Mellansels Hotell & Konferens, som ligger c:a 35 km från
Örnsköldsviks centrum. Huvudbyggnaden, det charmiga tingshuset i Mellansel, har 24
hotellrum, 12 enkelrum och 12 dubbelrum. Därutöver finns flera annex och anslutande
byggnader. Totalt kan anläggningen ta emot 120 övernattande gäster i 100 rum.
Restaurangen har en matsal dimensionerad för 140 gäster samt två konferens- och
festvåningar för vardera 40 gäster. Därutöver finns gym, relax med bubbelbad, en liten
biosalong och ett aktivitetsrum med bl.a. biljard.
Konferensgästerna äter sina måltider endera tillsammans med övriga besökare i
restaurangen eller avskilt på någon av festvåningarna. Deltagare i kursverksamheten vid
Mellansels folkhögskola äter både lunch och middag i Restaurang Tingsan.
Folkhögskoleverksamheten vid Mellansels folkhögskola har följande profil
 Musikutbildningar
 Allmänna kurser
 Studerande med särskilda behov
 Flexibel studiegång
 Kristen profil
 Välkomnande miljö

