
 
Poulstrup Friskole & Børnehus søger en rengøringsmedarbejder - Skal du være en del af holdet? 
 
Poulstrup Friskole og Børnehus er en veletableret institution, beliggende i naturskønne omgivelser i 

Poulstrup by, Hjørring Kommune. Poulstrup er blandt andet kendt for sine ildsjæle og meget aktive 

borgere. Sammenhold og fællesskab er kendetegnende for vores landsby. Vi har et rigt foreningsliv 

og bor i et spændende historisk område. Byen er blevet et aktiv for unge tilflyttere og er tidligere 

blevet kåret som årets børneby. 
  
Foruden skole og SFO, har vi også et nyere børnehus bestående af børnehave og vuggestue med ca. 

70 børn. Vi har tidssvarende og vedligeholdte bygninger, og flotte udearealer. Samlet set har vi 300 

børn i huset, og cirka 60 medarbejdere. 
 
Vi søger en person der: 
 

- Har erfaring med rengøring 

- Kan organisere og tilrettelægge arbejdet for sig selv og eventuelle kolleger 

- Kan arbejde selvstændigt og struktureret (med arbejdshandskerne på) 

- Er glad, kreativ og inspirerende 

- Kan arbejde tæt sammen med kolleger, ledelse og bestyrelse 

- Kan se sig selv i vores værdiord: tillid, fællesskab, trivsel, ansvar og respekt 

- Har det fint med fleksible arbejdstider 

 

Vi kan tilbyde: 
 

- En friskole/børnehave, der vægter faglighed, trivsel og fællesskab meget højt  

- En unik mulighed for indflydelse, medansvar og udvikling 

- En målrettet og lyttende bestyrelse, samt et stærkt forældresamarbejde  

- En velholdt skole, placeret tæt ved skov og natur 

- En robust arbejdsplads, med højt til loftet 

 
Vi ønsker følgende stilling besat: 
 
En rengøringsmedarbejder der som udgangspunkt kan arbejde 20-30 timer om ugen. Det vil primært 

være den daglige rengøring i skole/SFO og børnehus det drejer sig om, men også koordinering og 

samarbejde med det øvrige tekniske personale. Man har selv indflydelse på tilrettelæggelsen af sin 

arbejdsdag, men vi forventer at man møder ind alle ugens fem dage. Der kan med fordel lægges 

timer eftermiddag/aften.   

 
Vi forventer at alle interesserede læser vores hjemmeside: www.poulstrupfri.net. Yderligere 

oplysninger om Poulstrup kan fås via byens hjemmeside: www.poulstrup.net 
 
Ansøgningsfrist 
Mandag d. 24. oktober kl. 12. Ansættelse hurtigst muligt. 
Send din ansøgning og evt. cv til skoleleder Kristian Bertelsen kbe@poulstrupfri.net 
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