Glad Fonden søger to serviceassistenter til servicegruppen hos samarbejdspartner
på Frederiksberg
Glad Fonden søger med start fra 1. Juli, Serviceassistener til servicegruppen, der skal
varetage rengøringen hos vores gode samarbejdspartner på Frederiksberg, alle
ugens 7 dage.
Vi søger en assistent på 15 timer ugentligt og en assistent på 20 timer ugentligt.
Begge stillinger er med faste weekendvagter. Arbejdstiden til hverdag ligger i
tidsrummet 05.00 – 14.00 samt i weekenderne, i tidsrummet 05.00 – 10.00.
Dit team og dine hovedopgaver
Servicegruppen består af 4-8 til kollegaer i alt. Servicegruppen varetager rengøring
af husets mødelokaler, fællesarealer og faciliteter, kælder, vaskeri etc.
En del af dine kollegaer har et handicap og en del vil være i gang med afklaring til
uddannelse eller fleksjob, alle vil varetage rengøring i ugens hverdage. I spidsen for
jeres serviceteam står en Teamleder, der ligeledes indgår i den daglige rengøring.
Din personlige profil
• Du har erfaring indenfor rengøringsområdet
• Du er serviceminded med gode samarbejdsevner
• Du besidder et godt humør og elsker at tage fat og ser løsninger frem for
begrænsninger
Vi kan tilbyde
• Et job hvor du hver dag gør en positiv forskel for mennesker med handicap og
udfordringer
• Et alsidig job hvor du kommer til at udvikle dine faglige og personlige
kompetencer
• Et job hvor du har bliver en del af en stor kollegagruppe i Glad Fonden, som er
præget af stor rummelighed kombineret med udvikling og samarbejde
Aflønning fastsættes i henhold til Glad Fondens husoverenskomst med bl.a. 3F og
HK

Din ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til projektleder,
Søren Sjørslev mellem kl. 14.00-15.00 på mobil 31 33 86 30
Ansøgningsfristen er 18. maj og vi indkalder løbende til samtale.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og dit CV, og du skal sende det i ét samlet
dokument og skrive ’Teamleder servicegruppe 15 eller 20 timer’ i emnefeltet.
Send til job-koebenhavn@gladfonden.dk
Om Glad Fonden.
Vi er en vækstfokuseret virksomhed, der uddanner og ansætter mennesker med og
uden handicap til at producere serviceydelser, produkter, kulturoplevelser samt
indhold til forskellige medier af en kvalitet, der kan konkurrere på markedsvilkår.
Vi eksisterer for at gøre op med mange års misforstået omsorgskultur og i stedet
give handicappede ytringsfrihed og mulighed for at bidrage til samfundet i fondens
egne såvel som andre virksomheder. Se mere på gladfonden.dk

