
 

Er du vores nye pedel? 
 
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) søger til vores Facility enhed en 
Teknisk Pedelmedhjælper på fuld tid. 
  
Vi søger dig som: 
 

▪ Arbejdet kvalitetsbevidst og med service for 
øje.  

▪ Besidder gode samarbejdsevner både i børne 
– og voksenhøjde.  

▪ Er positiv, initiativrig, imødekommende samt 
rummelig. 

▪ Arbejder selvstændigt og ikke er bange for at 
have mange bolde i luften.  

▪ Forstår og kan gøre dig forståelig på engelsk.  
▪ Har flair for IT  
▪ Har erfaring fra en lignende stilling eller har en 

håndværkermæssig baggrund - helst som 
VVS’er eller tømrer.  

 
Dine opgaver vil være mangeartede og du skal derfor være glad for en omskiftelig hverdag.  
I hovedtræk vil jobbet bestå af følgende: Vedligeholdelse af bygningerne og skolens inventar - 
renholde skolens arealer - og sammen med teknisk serviceleder at:  
 
Varetage følgende opgaver med flere:  

• Passe og vedligeholde skolens tekniske installationer. 

• Pakke mælk til klasserne. 

• Vedligehold af inventar. 

• Tilkalde håndværkere til mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver.  

• Holde opsyn med, at servicekontrakter på bygninger og bygningsinstallationer overholdes. 

• Flytning, opstilling og nedtagning af møbler og andet udstyr til diverse arrangementer. 

• Sikre at der er orden på skolens fællesarealer. 

• Hjælpe skolens ansatte i hverdagen med div. praktiske opgaver, samt ved særlige 
arrangementer. 

 
Hvad kan vi tilbyde dig 
Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) er én af Danmarks største privatskoler med en 
miniforskole, en grundskole, en international afdeling og et gymnasium. Skolen er beliggende i 
det ikoniske Cirkelhuset i Hørsholm. En ny skolebygning på nabogrunden er planlagt til at stå 
færdig i 2025. 
 
Som pedel vil du være i daglig kontakt med elever, lærere og administrativt personale på tværs 
af alle afdelinger og vil derfor blive et kendt ansigt på skolen. Jobbet kan være meget socialt 
givende, fordi du er i daglig kontakt med mange søde kollegaer og elever og så vil du føle, at du 
er med til at gøre en forskel.  



 

 
Løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelsesstart senest den 1. marts 2023. 
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer inkl. frokost.  
Løn- og ansættelsesvilkår sker iht. 3F overenskomst som vi følger. 
Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen. 
 
Der skal forevises straffe- og børneattest.  
 
Ansøgning: 
Hvis du synes, at stillingen og opgaverne lyder som en spændende udfordring for dig, er du 
velkommen til at kontakte Serviceleder Hans Jørgen Brenøe på tlf. 31265578 eller e-mail 
hjb@ngg.dk for at høre nærmere.  
 
Send os din ansøgning hurtigst muligt og senest 9. januar 2023 på ngg@ngg.dk og angiv 
”Teknisk pedelmedhjælper” i emnefeltet. 
 
Der afholdes samtaler løbende. 
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