Rengøringsmedarbejder
til Egholt
Hvem er Egholt?
Egholt er en miljøterapeutisk
behandlingsinstitution, der giver børn, unge
og voksne chancen for at skabe sig et godt
liv. Vi ved, at dem med de mindste
forudsætninger, fortjener at blive hjulpet af
dem, der kan og vil mest – og det har vi i år
gjort i 40 år.
Vi har døgntilbud, skole, STU, dagtilbud og
økolandbrug under vores paraply. Hos os
går kundskab og vilje hånd i hånd.
Et godt sted at bo starter med et hjem,
der er rent
Vi går op i, at der er godt og rart at bo på
Egholt. Derfor søger vi en ny medarbejder
til at hjælpe med rengøring af fælles arealer i
vores kontorbygninger, i den interne skole,
og i fællesarealer i nogle af vores
beboerhuse.

Hvad tilbyder vi?
Stillingen er på 15 timer om ugen fra 1. juli
2022. Timerne ligger primært i
eftermiddagstimerne efter kl. 16.00 (bortset
fra om onsdagen, hvor vi har brug for din
hjælp fra 09-12)

Du vil få grundig vejledning til dine opgaver
med løbende evaluering, hvor du bliver hørt
og kan hjælpe med at komme med nye idéer.
Hvad forventer vi af dig?
• Du har kørekort og egen bil
• Du er mødestabil og fleksibel
• Du taler og forstår dansk
• Du er god til at arbejde selvstændigt og
tage ansvar for dine opgaver
• Du er grundig og struktureret
• Du er indforstået med, at nogle af
rengøringsopgaverne udføres i
beboerhuse, hvor beboerne er hjemme,
mens du arbejder
Jeg er klar. Hvad nu?
Send din ansøgning og cv til
ansoegning@egholt.dk – du må gerne skrive
”Rengøring” i emnelinjen – snarest muligt.
Vi holder samtaler løbende.
Hvis du har spørgsmål, er du meget
velkommen til at kontakte vores HR-leder,
Lilian Jørgensen på 2575 6556 eller på
hovednummer: 5760 8300.

Dine kolleger siger, at Egholt er et dejligt
sted at arbejde, og vi går op i, at alle er en
værdsat del af holdet.
Vi har en røgfri arbejdsplads i naturskønne
rammer, og det er vigtigt for os der er
velordnede arbejdsforhold.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.
Læs mere om Egholt på egholt.dk

