
For vår kunde søker vi serviceinstilt og løsningsorientert vaktmester til oppdrag. 
 
Som vaktmester vil du ha daglig driftsansvar og tilsyn med flere bygg, og utføre mange varierte 
arbeidsoppgaver. Det må også medregne at man må utføre andre tjenester innenfor 
serviceleveransen ved behov. 
Arbeidsoppgaver 

• Utføre vaktmesteroppgaver som bytting av lyspærer, skifte låsmekanismer, tilsyn og stell 
av inventar og møbler. Flytting og endring av møbler og fastmonterte maskiner 

• Drift og oppsyn med ventilasjonsanlegg 
• Utføre enkle reparasjoner. 
• Stell av uteareal som klipp av plen, busker og se til at uteareal er ordentlig 
• Annet forefallende arbeid på bygnig og dets tilhørende eiendommer, og sørge for at 

kundens krav blir ivaretatt 

Arbeidstid 
07:00 - 15:00 
Ønskede kvalifikasjoner 

• Minimum 3-årig videregående skole og/eller minimum 3 års erfaring fra 
vaktmesterrelaterte yrker 

• Fagbrev innenfor håndverkeryrket er en fordel 
• Ha bilsertifikat. Minimum klasse B 
• Takle mange varierende oppgaver 
• Kunne være en handyman og se løsninger 
• Snakkes godt norsk og engelsk, også skriftlig 
• Er en fleksibel og fremoverlent person med sans for løsninger og gjennomføring. 

Personlige egenskaper 
Du: 

• Er en person med varierende erfaring fra lignende oppgaver 
• Behersker varierende oppgaver 
• Ser problemer og løsninger før alle andre 
• Har evnen til å gjennmføre en strukturert og målrettet handling for å gjennomføre 

oppgaven 
• Er utadvendt og fremoverlent 

Vi tilbyr 



Mange varierte oppgaver i et hektisk, godt sosialt miljø.. 
  
Ta gjerne kontakt for mer informasjon, og søk gjerne via linken eller på Personalhuset.no 

Driftsleder/vaktmester 
Generelle vaktmesteroppgaver 

Arbeidsoppgaver 
Drift av alle bygg-tekniske systemer 
Bygningsrelater internkontroll/HMS, herunder 
Brannvern og brannvernledelse 
Energiforvaltning 
Utleie, vakthold og sikring 
Kartlegging og oppfølging av vedlikeholds -og utviklingstiltak Driftsleder vil få en viktig 
funksjon i forbindelse med utbygging på skolen i løpet av 2020-2021 
Kvalifikasjoner 
God erfaring som vaktmester eller driftstekniker     
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
Fagbrev som byggdrifter, driftstekniker og håndverker blir vektlagt 

Gode IKT kunnskaper er ønskelig 

Førerkort klasse B 

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.  

Personlige egenskaper 
Selvstendig     
Allsidig      
Pålitelig og arbeidsom    
Serviceinnstilt, omgjengelig og fleksibel 
Gode kommunikasjonsevner 
Jobber selvstendig og strukturert for å oppnå de mål som er satt. 
Åpen, nær og pålitelig. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju  

Vi tilbyr 
En moderne og utviklingsorientert skole 
Godt arbeidsmiljø 
Bedriftshelsetjeneste 
Lønn etter kvalifikasjoner 

Avdelingen søker: 

VAKTMESTER, 100 % s:lling 



S:lling innebærer bl.a. følgende arbeidsoppgaver: 

•  overoppsyn med tekniske installasjoner som heiser, 

  ven:lasjon, elektriske anlegg, brannalarm m.m. 

•   oppfølging av eksterne kontrakter og håndverkere 

•   enkle vedlikeholdsoppgaver 

•   renhold av gårdsrom, fortauer og garasjeanlegg. 

•   ansvar for SD-anlegget. 

•   ordinære vaktmesteroppgaver og bistand :l     

  leietakere 

S:llingen ønskes fortrinnsvis besaL av en person med håndverkerutdanning og med erfaring fra 
:lsvarende arbeidsoppgaver. 

Det vil bli lagt vekt på evne :l selvstendighet, samarbeid og målreLet arbeid. 

Nærmere opplysning om s:llingen kan fås ved henvendelse :l driNsleder Magne Flatland, tlf 464 48 560 
eller :l økonomileder Øyvind Jordheim, tlf 452 13 698.Tiltredelse snarest.  

Lønn i.h.t.Normisjons regula:v. 


