
Køkken/Rengøringsmedhjælper til Børne og 
Unge Center Vejle Fjord 

Vi søger en køkken/rengøringsmedhjælper på 32 timer pr. uge pr. 15. august 2019 
eller snarest derefter 

Om jobbet 
Børne og Unge Center Vejle Fjord er en selvejende institution med driftsoverenskomst 
med Vejle Kommune og tilknytning til KFUM Social arbejde. Vi er en institution med døgn- 
og dagbehandling og intern skole, hvor normeringen er 38 døgnbørn og 42 dagelever i 
alderen 4-18 år. Der er ca. 100 ansatte på institutionen. 

Vores køkken laver hver dag frokost til alle børn og voksne på vores interne skole, samt 
står for rengøringen på 2 døgnafdelinger og vores administrationsbygning, der er i 3 
etager. Du bliver en del af en personalegruppe på 11 personer (køkken, pedeller og 
kontor). 

Vi forventer af dig 

 Du har evner og erfaringer med professionelt rengøringsarbejde. 
 At du kan give en hånd i køkkenet. 
 At du er åben og imødekommende. 
 At du kan håndtere en kaotisk og livlig hverdag med et stort arbejdspres. 
 At du har et godt overblik. 
 At du kan arbejde systematisk, selvstændigt og ansvarsfuldt. 
 At du har øje for detaljen og selvstændigt kan få øje på hvad der trænger til 

rengøring. 
 At du sætter en ære i at institutionen fremstår rent og imødekommende. 
 At du er stabil og fysisk robust. 
 At du er effektiv. 

Vi tilbyder dig 

 En fantastisk arbejdsplads med forskellige spændende arbejdsopgaver. 
 Et godt arbejdsmiljø. 
 En institution med mange aktiviteter. 
 Gode kollegaer, der har en positiv tilgang til samarbejdet på tværs af afdelingerne. 

Ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår fremgår af overenskomst for rengøringsassistenter, der er 
indgået mellem KL og Fagligt Fælles Forbund – 3F. 

Har du lyst til at høre mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Birgitte Preuthun 
på tlf. 4064 7926 tirsdag 18. juni 2019 kl. 10-12 eller tirsdag 25. juni 2019 kl. 15-17. 



Ansøgningsfrist 
Vi skal have din ansøgning senest 28. juni 2019 kl. 23.59. Ansættelsessamtaler holdes 3. 
juli 2019. Har ansøgere ikke hørt fra os inden denne dato er stillingen besat til anden side. 
De ansøgere der bliver indkaldt til samtale vil modtage en sms 1. juli 2019.  

Børne- og straffeattest  
Vi indhenter børne- og straffeattest.   

Send din ansøgning 
Du søger stillingen online via Vejle Kommunes hjemmeside, via Jobnet.dk eller via Ofir.dk. 
Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 

 


