Dalum Landbrugsskole søger teknisk servicechef
Da vores nuværende servicechef har valgt at søge nye udfordringer, søger Dalum Landbrugsskole
en ny teknisk servicechef, med ansættelse senest den 1. august 2022.
Ansvarsområder:
• Personaleledelse af en afdeling med 13 ansatte, fordelt på bygningsvedligeholdelse og rengøring.
• Styring og tilsyn med afdelingens bygninger, inventar og tekniske installationer - herunder
energistyring.
• Bygningsvedligeholdelse/-drift samt mindre renoveringsprojekter.
• Udenoms-arealer.
• Praktisk forberedelse af mange forskellige former for undervisning samt møder på skolen, herunder kost-, værelses- og kursusafdeling.
• Styring af rengøringen af lokaler og fællesområder samt elev- og kursusværelser.
• Indgå i skolens ledelsesgruppe.
Du skal:
• Have stor evne og vilje til at samarbejde med alle på afdelingen med godt humør.
• Referere til og have et tæt samarbejde med Dalum Landbrugsskole's forstander.
• Arbejde tæt sammen med skolens kursusleder samt skolens køkkenleder.
• Forstå udfordringen ved distanceledelse.
• Være fleksibel og serviceminded - også i travle situationer.
• Kunne lide at være blandt mange mennesker - især unge.
• Have en faglig uddannelse/indsigt - gerne med en håndværkerbaggrund samt evt. kendskab til
landbrug og projektledelse.
• Have erfaring med økonomi og budgetstyring.
Vi tilbyder:
• En meget selvstændig stilling med kontakt til mange mennesker.
• Gode kolleger og et godt arbejdsmiljø med personalegoder.
• En skole med unge elever, der skal lære at tage medansvar for skolens funktion.
Ansættelsesvilkår/tiltrædelse:
Løn- og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst. Tiltrædelse: Hurtigst muligt, dog senest
1. august 2022. Spørgsmål vedrørende jobbets faglige indhold kan rettes til forstander Jens Munk
Kruse, tlf. 63 13 27 07.
Send din ansøgning til sekretær Anni Geisler på mail: ag@dalumls.dk senest den 3. juni 2022.
Dalum Landbrugsskole er én af landets ældste og største landbrugsskoler med ca. 250 årselever og ca. 80 ansatte.
Skolen tilbyder landbrugsuddannelsen samt landbrugets lederuddannelse. Herudover har skolen en række internationale aktiviteter og
en efteruddannelsesafdeling. Til skolen er der desuden tilknyttet en stor kostskoleafdeling.
Skolens motto er: "Aldrig færdig - men altid på vej"

