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Tybjerg Privatskole søger pedel 

 

Til vores dejlige skole i Tybjerg, søger vi en engageret pedel, der sammen med resten af personalet kan 

skabe en tryg og lærerig hverdag for vores ca. 200 elever, som er fordelt fra børnehaveklasse til og med 9. 

klassetrin. 

Stillingen er på fuld tid, og vi har brug for en person, med følgende kvalifikationer: 

 Lyst til en spændende og udfordrende hverdag 

 Anerkendende tilgang til børn og voksne 

 Evner at bevare overblikket og det gode humør 

 God organisations og kommunikationsevne, både mundtligt og skriftligt 

 Håndværksmæssig baggrund eller erfaring 

 Kendskab til maskiner og pleje af udendørs områder 

 Kendskab til drift og vedligehold af fyr og øvrige tekniske installationer 

 Pædagogisk indsigt og vilje til arbejdet med børn og unge 

 

Til gengæld vil Tybjerg Privatskole tilbyde dig en spændende arbejdsplads, som er godt i gang med sit 8. 

skoleår, i velfungerende bygninger fra 1964 og nyere, samt skønne omgivelser i øvrigt. Vi gør meget ud af, 

at have et tværfagligt samarbejdende personale, ligesom det er vigtigt for os, at eleverne oplever skolen 

som en helhed, hvilket er en af grundende til, at pedellen også vil være en stor del af børnes hverdag. Da 

der løbende er renoveringsopgaver, og fordi vi er en skole, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, vil 

du som pedel skulle løse mange af de små praktiske opgaver selv, fremfor at bruge tiden på at rekvirere 

håndværkere udefra. Vi har i vores forældregruppe, mange dygtige og hjælpsomme ”hænder”, og du vil 

ikke komme til at stå alene med de større projekter.  

 

Ansøgning sendes via funktionen ”send ansøgning” på ofir.dk, så vi har den senest onsdag d. 5. juni. De 

ansøgere vi ønsker til samtale vil få besked pr. mail. Første ansættelsessamtale afholdes torsdag d. 13 juni 

og de, der kommer videre fra første samtale, indkaldes til anden samtale tirsdag d. 18. juni.  Samtalerne 

starter fra kl. 16.00. 

Det forventes du inden ansøgningsfristen kommer på besøg. Aftale kan laves med skolens kontor på tlf. 

32200080 eller direkte med skolelederen på 61361817. 


