
 

Teknisk servicemedarbejder/pedel på HPR  
 
HPR søger en teknisk servicemedarbejder på fuld tid snarest muligt.  
 
Vi ser gerne, at du har en tømreruddannelse og kan trives i et dynamisk, travlt miljø med 
mange forskellige medarbejdergrupper, eksterne samarbejdsparter og en masse dejlige 
børn med meget forskellige forventninger og behov.  
 
Som teknisk servicemedarbejder har du sammen med vores team af servicemedarbejdere 
som hovedopgave at sørge for, at skolens rammer er i orden. Det giver en mangfoldighed 
af arbejdsopgaver, bl.a. udførelse af små reparationer, servicearbejde på bygninger og 
inventar, materiel, opstilling og flytning af inventar, vedligeholdelse af skolens inde- og 
udearealer, affaldshåndtering, osv.  
 
Vi søger en servicemedarbejder, der: 
*   har lyst til at arbejde et sted, hvor der er mange børn 
*   kan udføre mindre håndværksmæssige reparationer  
*   er selvstændig og har god teknisk forståelse og indsigt  
*   har lyst til at lære nyt.  
*   er i besiddelse af overblik  
*   er en person, der kan indgå i et tæt samarbejde med skolens ledelse  
    og skolens personale  
*   er serviceminded  
*   er åben og udadvendt  
*   er tillidsvækkende og fleksibel  
*   er i besiddelse af humor, er uhøjtidelig og samarbejdsvillig  
 
Vi kan til gengæld tilbyde:  
*   en stilling med mange spændende udfordringer  
*   en positiv og engageret medarbejderstab og masser af dejlige børn  
*   et alsidigt spændende arbejdsmiljø.  
 
HPR er en privatskole med knapt 750 elever, og 80 ansatte.  
Til skolen er knyttet en SFO for 0.-3. klasse samt snart også en børnehave 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til serviceleder Steen Hougaard 
Pedersen på telefon 28 35 12 70. Der vil være mulighed for at aftale besøg på skolen.  
Se også skolens hjemmeside www.hpr.dk.  
 
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst. 

Der indhentes straffeattest og børneattest ved ansættelsen. 

Ansøgningsfrist:  Mandag den 13. februar 2023 kl. 10.00.  

Samtaler vil finde sted onsdag den 15. februar 2023. 

Ansøgninger sendes til Hjørring Private Realskole, Vendiavej 7, 9800 Hjørring mærket 
”servicemedarbejder”, eller sendes elektronisk til hpr@hpr.dk 
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